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নবরঞ্ন অপেরায় গৌরবে অভিনীত 

নিন পঞ্চাঙ্ক নাটক 
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কুষ্ণমুন্তি চত্ুষ্টয়, চারণবালকগণ ইত্যাদি । 
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বাঙালী (শেষ নমাভ্ক ) শ্রীব্জেন্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, 
প্রণীত। স্থুপ্রসিদ্ধ আধ্য অপেরা ও নবরগ্ন অপেরার বিজয় 

পতাকা । বাঙ্গলার শেষ পাঠান নবাব দাযুদ খার চমক প্রন কাহিনী স্থনিপুণ তলি- 
কায় চিত্রিত । নবাবের সমদশী বিচার, মোবারকের মহাপ্রাণতা, আলি মনস্থরের 
নিষ্ুরতার সঙ্গে ছবির চোখের জল মিশিয়! কি অপূর্ব নাট্যসম্ভার রচনা করিয়াছে 
পড়িয়। তৃপ্ত হউন। মূল্য ২০ আড়াই টাকা। 

গপর্সণকাে ইতজ্জেকশর দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত। নট্ু 
ই কোম্পানির গৌরবাধার অভিনব পঞ্চাঙ্ধ নাটক। 

পরশমণির স্পর্শে লোহা সোণ! হয়, কিন্ত স্ত্রী-পরশমণির স্পশে সংসার-উদ্যানে 
মাণিকের ফুল ফোটে। মনীষার প্রভাব নরকে নন্দনকানন প্রতিষ্ঠা করে, 
পণ্ডকে করে দেবতা । মনীষাঁর অপমানিত মর্যাদার মহীয়ান রূপ, গৌরীশঙ্করের 
নবজন্ম, বসন্তের স্জনীশক্তি, মকরীর অতৃপ্ত আকাজ্ষার বিষময় ফল, সরযূর 
ঘুমন্ত নারীত্বের জাগরণ নিপুণ শিল্পীর তুলিকায় রূপায়িত। অল্পলোকে সহজে 
সাবলীল অভিনয়ের অপূর্ব স্থযোগ। মূল্য ২|০ আড়াই টাকা । 

অভ্ি্বাঁনন শ্রীমানন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রণীত। সতান্বর অপেরায় 
অভিনীত । খেয়ালী বাদশাহ মহম্মদ তোগলগের জীবনের বৈচিত্রময় ঘটনা । পিতৃ- 
হত্যার মিথ্যা অপবাদে তার জাবনের স্রোত ফিরে গেল ভিন্ন মুখে । তখন তিনি 
হলেন অত্যাচারী_-আরস্ত হলে তার অত্যাচারের তাগুবলীলা। তত্যা করলেন 
ব্রাহ্মণ পুত্রকে । তখন সারা হিন্দস্থান দাড়ালো তার বিরুদ্ধে। নররক্তে লাল হয়ে 
উঠলো ভারতের মাটা । দুর্দমভাবে চলতে লাগলো তার দুর্র্য খেয়ালের অভিষান | 
হিন্দু ও মুসলমানের এঁক্াশক্তির সম্মিলনে বন্ধ হলো হত্যার তাগুব অভিঘান। 
সেই অভিযানের যবনিকায় নেমে এসেছিল-__ব্দনার জলোচ্ছ্াস_-বরেখে গেলেন 
তিনি হিন্দুস্থানের বুকের উপর তার অক্ষয় কান্তি__খেয়ালের অভিযান | মূল্য ২২। 
নবান্াশ্ক্ুভল শ্রবিনয়রুঞ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পৌরাণিক নাটক। 
কর্মের আবর্তনে দরিদ্র গৃহস্থের ঘরে ফুটে উঠলো আসমানের ফুল। সে ফুলের 
দিকে লোভ পড়লে ধনীর। জোর করে দরিদ্রের কুটীর দলিত করে তাকে তুলে 
নিয়ে এল শিঞ্জের প্রাসাদে । জেগে উঠলো রাজার সেট নিগীড়নে দেশব্যাপী 
বিরাট আন্দোলন । ভাই দাড়ালো ভহিয়ের বিরুদ্ধে। হলো নর১তা রক্তপাঁত। 
কুল কিন্ত আর ফুটলো না. দরুণ মনোবেদনায় চিরদিনের জন ঝরে পড়লো 
মাটির বুকে। অল্পগোকে নহে কুঁ্ার অভিনয় হয়। মূল্য ২২ দুই টাকা। 
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চহাম 
প্রথম অন্ক 

অহা গণ্ডাক্ক 

কৌগ্ডল্যনগর-_ ধৃষ্বুদ্ধির বাটা 

নাচঘরে নর্তকীগণ নুতাগীত করিতেছিল 

নর্তকীগণ। গীত 

কোন্ সকালের ঝর! ফুলের বুমকে। মালা জাগিয়ে রাখ! দায়। 

আশা নদীর উপকূলে মন আশায় দোলে শিউরে ফিরে চায় 

বনের ফাকে মন ছুটে যায়, 

খু'জে বেড়ায় নীল আঙিনায়, 

নাগর তলে সাধ ছুটে যায় জীবন বিকায় আশার বধুপায়॥ 

নিরাশে যৌবন যায়, 

হতাশে বেভুল বেজায়, 

বিলামের ফুল ঝরে যায় ব্যথার নেশায় ধুলায় মিশে কায়॥ 

[ এই গানের মধ্যে মন্ত্র বৃষ্টবদ্ধি, রাজা দধিমুখকে বহু অভ্যর্থনায় সঙ্গে 
আনিয়া রত্বাননে বসাইলেন, নৃতাগীত শেষ হইলে দধিমুখ কহিলেন] 

দধিমুখ। সুন্দরীগণ! অতুলন এই নৃত্যগীত তোমাদের | আজ 

আমার পরম বন্ধু, পরম মিত্র মন্ত্রীবর ধৃষ্টবুদ্ধির নবজাত কন্যার জন্মো্সবে 

তোমাদের কাঁরো!৷ সাধ অপূর্ণ থাকৃবে না। আমি পরিতৃ-- তোমরা 

বিশ্রাম গৃহে অপেক্ষা কর--আমি নিজে তোমাদের পুরস্ৃত করবো। 

[ নর্তভকীগণের প্রস্থান । 



৬ ভিন | প্রথম অঙ্ক 

ৃষ্টবদ্ধি। মহারাজের অনুকম্পা যে, এ অফোগোর ? গৃছে পদার্পন করে 
তাকে কৃতার্থ করেছেন । আশা করি, যোগা সম্বর্ধনা ক্রুটা থাকলে 
মহানুভব মহারাজ তা মার্জনা করবেন। কারণ, আমি রাজোশ্বরের 
সেবকমাত্র-বৃত্তিভোগী কর্মচারী । এ সমস্তই আপনার অনুগ্রহ-- 
আপনারই আজ্ঞায় রাঁজ্যরক্ষী । 

দধিমুখ। না মন্ত্রী, তুমি আমার দক্ষিণ বাহস্বরূপ। (তামার অমূলা 
মন্ত্রার ভিত্তির উপরই আমার এই বিপুল সাম্রাজ্য প্রতিঠিত এবং পরি- 
চালিত-তোথার মহত্বের খণ আমি জীবনে পরিশোধ করতে পারবো না। 

ষ্টবদ্ধি। এ আমার পরম সৌভাগ্য । এই, কে আছ ? [সাগর একটা 
পাত্রে এক পাত্র পানীয়, তাম্ুল 'ও গন্ধমাল্য লইয়া উপস্থিত; ) ওঃ! এনেছ? 
বৃষ্টবৃদ্ধি দধিমুখের গলায় মাল্য দান করিয়া গন্ধাদি লেপন কাধ্য শেষ 
করিয়া কহিলেন--| মহারাজ ! এই পানীয়, ত ঘুল গ্রহণ করুন| [দর্ধিমুখ 
হাসিমুখে পানীয় পান করিয়া তাখুল গ্রহণ করিলেন-বৃষ্টবুদ্ধি সাগরকে 
কহিলেন-_] যাও--[সাগর চলিয়া গেল] আবার বলি মহারাজ, এ আমার 
পরম মৌভাগ্য। এত মহৎ আপনি--এত উদার অন্তর আপনার__ 

দধিমুখ। মন্ত্রী! একি, সহদা আমার শিরঃগীড়া 1 উপস্থিত--আমি 
অ্গস্থ_-আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, বুকের ভেতর এক অব্যক্ত বন্তণা। 

ষ্টবুদ্ধি। কেন, কিদের যন্ত্রণা মহারাজ? কি অনুস্ততা অনুভব 
ক'রছেন? 

দধিদুখ । আমার দেহ অবসন্ন হয়ে আসছে-_চোখে অন্ধকার 
দেখছি--সাঁরা জগৎ চোথের সামনে থেকে স'রে বাচ্ছে। মন্ত্রী! 
তৃঞ্ণ--একটু জল দিতে বল। 

ষটবুদ্ধি। তাই ত, এ কি সব্বনাশ! কে আছ? [সাগরের 
প্রবেশ ; মহারাজ অস্বস্থ-বৈষ্থ ডাক--প্রতিকার কর। বিশ্রাম কক্ষে 
শ্যা রচনা ক'রে দীও-_ 
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 দধিমুখ | জল--জল-- সপ্ত সমুদ্রের জল ॥ নিয়ে « এসো পা মন্ত্রী_-তবে 

বদি তৃষ্ণা যায়__ 

ৃষ্টবুদ্ধি। বাঁও-_যাঁও, একে যত্বু ক'রে ধ'রে নিয়ে যাও বিশ্রাম কক্ষে__ 

স্বর্ণ ভূঙ্গারের স্ুবামিত জল দাও তৃষ্ণী নিবারণ কণরতে ! বৈদ্য ডাক-_দাস- 

দাসী ডাক--মহার।জ অস্থস্থ! [সাগর দধিমুখকে লইয়া চলিয়া গেল ] 

হাহ-হাঃ-হাঃ, মহারাজ দধিমুখ ! স্বয়ং মৃত্যগয়েরও সাধ্য নাই তোমার এ 

অসুস্থতার প্রতিকার করতে । আমার বনু প্রচেষ্টায় প্রস্তত কালকুট তুমি 

পান করেছ। এ কালকুটের প্রয়োজন হয়েছিল কেন জান? কৌগ্ডিল্যনগরের 

সিংহাসন অধিকার ক'রতে | সুযোগ পেয়েছি আমার নবজাত কন্ঠার 

-জন্মোৎসবে-_তুমি নিমন্ত্রণ এসেছিলে আমার বিষের আবাহনে-আমি ঢেলে 

দিয়েছি সেই বিষ তোমার কণ্ঠে আমার সৌভাগ্য স্থষ্টি ক'রতে। এ পাপ? 
কে বলে পাপ? আজ আমি কৌগ্ডল্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বর--পাপ কিসের? 

সাগরের পুনঃ প্রবেশ 
সাগর । মহারাজ দধিমুখ মুত! 

ৃষ্টবুদ্ধি | ব্যস্, আমি এরই প্রতীক্ষা করুছিলাম । যাও, খুব গোপনে-_ 

কৌশলে মৃতদেহ জলে ভাপিয়ে দাও__যেন প্রকাঁশ না হয়_কার্্যোদ্ধারে 

পুরস্কার পাবে-অন্তথায় প্রাণদণ্ডত স্মরণ থাকে যেন। [সাগরের প্রস্থান] 

মহারাজ দধিমুখ মৃত ! কার চক্রান্তে? আমার? নিশাবসাঁনে প্রাতঃসধ্য 

উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জনপদবাসী অঙ্ুলী নির্দেশে কা'কে দেখিঝে দেবে 

অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে? আমায়? আমি কে? আমার অদ্ষ্ট আমায় 

হাত ধ'রে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমি নিয়তির হস্তের যন্ত্র পুত্তলিক'। 

সুন্নর ও নমিতার প্রবেশ 

স্ন্দর | কই মন্ত্রীমশাই? মহারাজ এলেন- আমোদ আহ্লাদ স্থুরু 

হলো--আর আমরা নর্তক-নর্ভকী একটু স্থুবোগ পাবো না বুঝি মহা- 

রাজের সামনে নাচগখন করে একটু আমোদ কর্বাঁর? 
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সুবদ্ধি | টান ? কি মহারাজ ভিত বিশ্রাম 

গৃহে! আচ্ছা, তোমরা নাচগাঁন কর- আমোদ কর আমি আস্ছি। 

প্রস্থান । 

ন্বত্যগ্গীভ 

সুন্দর | ওগে! সোণার কমল ফুল, 

| তোমার ঘোমট! দেওয়! মুখের হাসি মাতায় অলিকুল। 

নমিত | হাসি ঢাল! স্বভাব ফুলের পাপড়ী হারের ছুলিয়ে দিয়ে ছুল। 

ফুল দরদী ফুলের হাসি চায়, 

সুদূর | ভোমরা বধূ মধু হাসি লুটে নিয়ে যায়, 

নমিত| | পাতার আড়ে যৌবন তার লুকিয়ে রাখ! দায়, 
স্বন্দর |. **ততততশ১ত০০৯০৯০৭০৭ হারিয়ে ফেলে কুল।॥ 

নমিতা । কুল হারায়ে ফুল ঝরে যায়, 

সুন্দর । এত সে কোমল সরল মানের এত দায়, 

নমিতা | যত্রহারা নয়নতার। শুখায় নিরালায়, 

চুদার |... *১১০০০৫১০০০ত০০১০০৭ কেউকি বুঝে ভূল। 

কলিঙ্গের প্রবেশ 

কলিঙ্গ। স্তব্ধ হও-_রুদ্ধ কর বিষে-ভরা নৃত্যগীত ! কই,কোথায় মন্ত্রীবর 

ষ্টবুদ্ধি ? যাঁও-__যাও, ডাক তাকে - আমি কৈফিয়ৎ নিতে এসেছি। পৃ 

যৌবন প্রথর মার্ভতও কেন্দ্রচুত হ'য়ে নীরব কণ্ঠে মাটীতে আছড়ে পড়েছে 
এ ইস্িতে- যাও--যাও-রিজ করো না- মহারাজ দধিমুখ মৃত ! 

“ইনার । মৃত ! 
কলিঙ্গ । হ্যা ঠ্যাআমি পথে দেখে এসেছি তার শবদেহের শ্বশান 

যাঁঞ্জা-অতি গোপনে-অতি সাবধানে! | শন্দর ও নমিতার প্রস্থান ] 

এ মৃত্যু কার অভিপ্রায়ে? ঈশ্বরের? নানা, এ সম্ভব নয়! কে আছ 
এই উৎসবময় পুরীতে? আমার সামনে এসে উত্তর দাঁও-- মহারাজ 

দধিমুখ সত্যই কি'মৃত ? 
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বুষ্টবদ্ধির প্রবেশ 

ৃষ্টবুদ্ধি। হ্যা, মহারাজ দধিমুখ মৃত। 
কলিঙ্গ। সহসা তার মৃত্যুর কারণ? 

ৃষ্টবুদ্ধি। মৃত্যু এমনিই আসে। সামান্য একটু উপলক্ষ মাত্র 

শিরঃপীড়া ! অস্থস্থ অবস্থায় শয্যায় শয়ন কর্লেন_চক্ষের পলক ফেলতে 

ন! ফেলতে মৃত্যু এসে তাকে নিয়ে গেল! 

কলিঙ্গ। না-_না, মৃত্যু এত সহজ নয়__মৃত্্যু এত অবিচারী নয়? 

আর তাই যদি হয়, রাজ্যবাসীর অজ্ঞাতে সেই শবদেহ শ্বশানে নিয়ে যাবার 

অনুমতি দিলেন কেন? মহারাজ দধিমুখের মৃতদেহ তার শোক-সত্তপ্ত 

প্রজামগুলীর মধ্য দিয়ে শোভাবাত্রা ক'রে না গিন্নে সকলের অজ্ঞাতে তা 

শ্মশানে নিয়ে যাবার উদ্দেন্ত কি? 

ৃষ্টবুদ্ধি। এইরূপই আমার আদেশ । 

কলিঙ্গ। এ আদেশের অর্থ আমি বুঝলুম না। 

ৃষ্টবুদ্ধি। এর অর্থ নিণয় কর্বার প্রয়োজন করে না। আমার 

পদমর্যাদা স্মরণ ক'রে তোমার নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ। 

কলিঙ্গ । স্বার্পরের উক্তি । নীরব থাকতে পারেন আপনি আপনার 

পদমধ্যাদী নিয়ে, এমন উতৎ্সবময়ী রজনীর কোল থেকে একটা অমূল্য 
জীবনের চির প্রয়্াণে আপনার চক্ষের জল নীরব থাকতে পারে-_কিন্ত 
সমগ্র কৌগ্ডল্যনগরের অধীশ্বরের প্রকৃতিপুঞ্জ পুর্ণ হাব নে 
নীরব থাকতে পারে না! তাদের মধ্য থেকে অন্ততঃ একটা শন্দিগ্াও 
উচ্চকণ্ঠে রাজাধিরাজ মহারাজ দধিমুখের এই অপমৃত্যুর চা চাইবে 

ৃষ্টবুদ্ধি। সাবধান কলিঙ্গ--কি বলতে চাইছ তুমি? 

কলঙ্গ। আমি, মহারাজের মৃত্যুর সন্তোষজনক কারণ শুনতে চাই। 

ৃষ্টবুদ্ধি। এ তোমার স্পদ্ধী- 

কলিঙ্গ। না-_আমি বাল উত্তর না দেওয়া ধন্মবিগহিত কাধ্য। 
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স্ষবদ্ধি | বল-_.কি আমার ধর্ম? মহারাজ দধিযুখের শ [বদেভ ফেরাতে 

চাঁও ফেরাও--তাকে শ্বশানের চিতায় পুড়তে না দাও, তাকে সিংহাসনে 

বসিয়ে দাও--তীকে বাচাঁতে পার বাচাও-তীার কাছেই কৈফিয়ৎ চাও 

তার মৃত্যুর কারণের! আমি কে? সংসারের একজন ক্ষুদ্র কন্মরী মাত্র! 

ঈশ্বরান্ুগ্রহে জগতে তারই কার্ধ্য শুধু ক'রে যাই। কলিঙ্গ ! আমার বুকে কি 

আঘাত লাগেনি? অমন তপ্তকাঞ্চন সদ্রশ কমনীয় প্রশান্ত মুত্তি, আমারই 
চোখের সামনে থেকে রাহুর করাল করলে মিশিয়ে গেল- আর ভাবছ 

কি আমার তাতে আনন্দ হচ্ছে? জান না_আঁমি কি রত্ব হারিয়েছি? 

এই বুকে হাত দিয়ে দেখ__কি বাথ! রক্ত মাঁংদ জড়িত জাগ্রত এই বুকে। 
কলিঙ্গ। কি বুঝবো মন্ত্রীমশাই? ভূমিকম্প দেখে সব্বংসহা পৃথিবীর 

বুকের বাথা ধারণা করা যায় না! ব্যথার কম্পনে ঝরে বুকভাঙা চোখের 

জল-_কিন্তু হিংসার কম্পনে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় আগ্নেয়গিরির ধ্বংসকরী 
ধূমাগ্নি! [ প্রস্থান । 

ৃষ্টবুদ্ধি। কলিঙ্গ কি আমায় সন্দেহ করে? সে কি মহারাজের মৃত্যুর 

কারণ আমার মধ্যে খুজে পেয়েছে? বাতাস কি শক্রতা ক'রে এই গুপ্ত 

হত্যা প্রচার ক'রে দিল? তবে কি সাগর--সাগর কি তবে বিশ্বাসঘাতক £ 

কালই তাকে হত্যা করবো! কলিঙ্গ। বিদ্রোহিতা করলে তোমারও 

নিস্তার নেই। শক্রতায় বিষের আগুন জ্েলে পুড়িরে মারবো-_ 

গীতকণ্টে চারণের প্রবেশ 

| চাঁরণ। ীশ্ভ 

তবে আকাশ কুস্থম হলে! সাত্যি তোমার এমনি কপাল । 

কাঠের বেড়াল তোমার ধরলে উছ্ুর মন-মাতালের খেয়াল ॥ 

ধুলিমুঠি ধারে দেখছো| সোণা, 

গাথছে! মালা তার কাটিয়ে দানা, 

তোমার জল্পনা! আর কল্লন। সুথ-লায়রের মরাল ॥ 
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ৃষ্বুদ্ধি। | চারণ ( আহুত অনাহুত সকলেই আমার কন্ঠার ₹ জন্মো২সবে 

আনন্দ ক'রে যার এই আমার ইচ্ছা-তোমাঁর আগমনে আমি সন্তুষ্ট । 

চারণ । গীত্ভ 

যেন বিষ দিও ন' ঢেলে। 

বিষের ব্যপ্জীন তপ্ত কড়ায় উঠছে ফুলে ফুলে ॥ 

সোণার চাদে বিষ খাওয়ালে, 

শ্বণান চিতায় বাবে জ্বলে, 

আমার বক্ষ ভাসে অঙ্রজলে শিউরে উঠি ছলে ॥ 

[প্রস্থান । 

ৃষ্টবুদ্ধি। দীড়িয়ে যাও চারণ! কৈকিয়ৎ দিয়ে বাঁও__কে গাইতে 

শেখালে তোমাকে এ বিদ্রোহ-সঙ্গীত? এ রাজদ্রোহীতা- কে আছ 

চারণের গতিরোধ কর-তাকে ধর- বন্দি কর-_ কারারুদ্ধ কর। 

| প্রস্থান | 

ছিভ্ভীক্ গণ্ডাক্ক 

রাঁজবাটা সংলগ্র উদ্ভান 

চন্দ্রহাস ধাত্রী ধীরাকে আচল ধরিয়া 

টানিতে টানিতে উপস্থিত 

চন্ত্রহাস। এসো! না মাসী, এই ফিনিকৃফোটা চাদের আলোর একটু 
বসো না-আমি তোমায় গান শোনাবো | 

ধীরা। হ্যারে পাগল, এখন গান শোনবার সময়? চৌঘুড়ি এসে 
দাড়িয়ে আছে-মন্ত্রীমশায়ের বাড়ীতে নেমন্তন্ন যেতে হবে না? সেখান 

থেকে দশবার তার! লোক পাঠিয়েছে! মহারাজ কখন গিয়ে উপস্থিত 
হয়েছেন_-তাঁরা কি মনে করছে বলতো? 
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চন্দ্রহাস। মাসী ! এই বাগানে আজ আমার মা আসবে বলেছিল-_ 

সন্ধ্যার পর টাদের আলোয় ফুলের মাঝখানে আমায় দেখতে! খুজে 

দেখ না মাপী--মা! আমার কোন ফুলের মাঝখানে এসে দাড়িয়ে আছে? 

ধীরা। চন্দ্রহাস । 

চন্দ্রহাস। তুমি অমন ক'রে চোখ রাঙালে আমি তোমার কোন 

কথ! শুনবো না। 

ধীরা। সোণার টাদ আমার! ছি, অভিমান করতে নেই! কে 
তোর মা? আমিই না চন্দ্রহাস ? 

চন্ত্রহাস। তুমি তো মাসীমা-_তুমি শুধু আমায় বুকে ক'রে ঘুম 

পাড়াতে জানো ! তুমি শুধু আসল মায়ের নকল ক'রে আমায় বুকে 

আকড়ে ধরে আছ? কিন্তু ধাত্রী-মা, তৃমি তো জান না--ভোরাই রাতে 

তোমার বুকের ভেতর শুয়ে আমি মায়ের দেখা পেয়েছি ! আমার মা-_ 

ত্বপ্পে এসেছিল স্বপ্নে বলেছিল-_-এইখানে তাকে দেখবো-এইখানে 

তাকে পাবো-আজ-_-এই চাদের আলোয়! 

ধীরা । চন্দ্রহাস ! বাপ আমার, সত্য হোক তোর স্বপ্ন_ ফিরে আস্থন 

তোর স্বর্গগতা জননী-_ স্সেহ-মধুর জীবন্ত ক'রে তুলে নিন তার গচ্ছিত 

রতু প্রত্যক্ষ মুণ্িতে সত্যিকারের মা হ'য়ে! চন্ত্রহাস! মাতৃহারা সন্তান! 

চোখের জলের আকর্ষণে নিয়ে আসতে পারবি বাবা তোর বিসজ্জিত। 

জননীকে ? তোর সাধের স্বপ্ন কি সত্য হবে? 

চন্ত্রহান। গীভ্ভ 
মা ম| মা সাজানে| কাননে জাগে। আমার মা। 

ফলে ফুলে তুমি রাপ ধর ম! নব নব দেখি মহিম। ॥ 
আকাশ ঝর! শিশির হয়ে লতায় পাতায় নয়ন ঝুরে, 

আমার মাথায় ঝরে বক্ষে ঝরে দুঃখে দাও মা গরিম| ॥ 
শাখী শাখায় তোমার বাহু লতায় তোমার বাধন মধু, 

আকাশ তলায় বাতাস দোলায় কাল বয়ে যায় জাগো মা॥ 
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ধীরা। আসবেন না চন্ত্রহাস! সে পরলোকের বাধন ছিন্ন করে 

তোর স্মেহময়ী মায়ের ফিরে আসবার পথ রুদ্ধ! ওরে, বুক ফাটা কান্নার 

ডাক সেখানে পৌছয় না! কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিস তুই জ্যোৎসসাহসিত 

এই কাননের ফুলের মাঝখানে ? পুড়ে ভন্ম হয়ে গেছে তার সোণার 

দেহ--মিশে গেছে সেই ভক্মরাশি আকাশ বাতাস জলের সঙ্গে রেণু রেণু 

ভয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে । 

চন্দ্রহাস | ধাত্রী-মা? সত্যি? মা তবে আর ফিরে আসবে না? 

ধীরা। নাই বা এলেন! ওরে চন্দ্রহাস! তোর মায়ের অনুভূতি 

নিয়ে আমি যে আকড়ে ধ'রে আছি তোকে-- তোর মা হয়ে । চন্ত্রহাস ! 

তোর মা মরেনি-_মরেনি-_আমি তোর মা_তোর স্থান আমার এই 

বুকের মাঝখানে ! [কোলে লইল ] 

চন্দ্রহাস। ীভ্ভ 
ম্দ হদে গে। আমার ম তবে মুছ ম| নয়ন ধারা । 

আমি মায়ের ছেলে মা ম! ব'লে অভিমানে কেদে সারা ॥ 

প্রাণের কথ! বলবো তোমায়, 

ম। হয়ে মা ভূলিও ব্যথায়, 

থাকবো তোমার বুকের ছাওয়ায় হয়ে তোমার নয়নতারা ॥ 

[ গীত গাহিতে গাহিতে চন্দ্রহাস কোল হইতে নামিল ] 

ধীরা। আর কাদবো না বাবা তুই যদি না কীদাস, তুই যদি না 
কাদিস। আমি হাসি দিয়ে তোকে ঢেকে রাখবো আমার জীবন পর্য্যস্ত। 

আমর! মায়ের জাতি--পরের ছেলেকে বুকে নিয়ে আদর করা মায়ের 

অন্তরে ভগবানের দান! নইলে জগতে মা বাচতে পারে না! ওকি, 

এখনো কাদছিস? ছিঃ, কান নিয়ে কারো বাড়ী যেতে নেই ! সেখানে 

কত লোকজন-_-তারা নিন্দে করবে যে? 

চন্দ্রহাস। চল, নিমন্ত্রণে যাই । আর আমি কাদবো না। 

ধীর । এসো, কোলে এসো। (চন্দ্রহাসকে কোলে লইল ) 
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কলিঙ্গের প্রবেশ 

 কলিঙ্গ। ধ'রে রাখ ধাত্রী-এ স্থকুমার শিশুকে ঠিক মায়ের মত 

তোমার ন্নেহ-মধুর সত্যের আশ্রয়ে । বেন সপ্ত সমুদ্রের আলোড়নে এ 
বক্ষাশ্রিত শিশু ভেনে না যার--যেন বিশ্ববিধবংসী ঝটিকার নিশ্বাসে এ 

গচ্ছিত বক্ষরত্বু তৃণের মত উড়ে না যায়-যেন গ্রলয় হুচনার ঘন ঘন 

বিছ্যুৎ পশ্চাতে বজাঘাত নিয়ে এসে আশ্রিত সন্তানকে ভন্ম ক'রে না দেয়। 

তোমার সেহের সাধনায় পরাভিত কর বলীয়ান গরায়ান যমরাজের কঠিন 

আকর্ষণকে ! আমি এ্রদশনী দেখার দশকের ৯, তাত দাড়িয়ে দেখে 

বিশ্বনাথকে ধন্যবাদ দিয়ে ভাপুলাভ করি 

ধারা। মহামান্য নগর রক্ষকের এরতি আমার সহস্র ধন্বাদ ! আজ 

এ সামান্ত ধাত্রীকে এত বড় ক'রে দেখবার কারণ বুঝণুম না। 

কলিঙ্গ। ধাত্রী! কেন এ কথা বলছি জান? তুমি মায়ের জাতি-_- 

তোমার কোলে সাগর-ছেচা পরম রত্ব সন্তান। তাকে বাচাতে হবে 
তোমায় ! 

ধারা । ভগবানের চরণে কামনা করুন, যেন একুতই সন্তানের মা 

হ'তে পারি। 

কলিঙ্গ। সন্তানকে নিয়ে কোথার চলেছ ? 

ধীরা। মন্ত্রীমশায়ের বাঁড়ীতে_-নিমন্ত্রণে । 

কলিঙ্গ। তুমি যেতে পার, কিন্তু রাজপুত্রের যাওয়া হবে না। 

ধীরা। [চন্দ্রহানকে কোল হইতে নামাইয়া) সেকি ? চৌঘুড়ি 
্রস্তত--তারা লোক পাঠিয়েছেন__মহারাজও সেখানে গিয়েছেন_-যাবার 
সময় রাঁজপুত্রকে সেখানে শিয়ে বাবার আদেশ দিয়েছেন। না গেলে 
মহারাজ রাগ কর্বেন-মন্ত্রীমশাই দুঃখিত হবেন। 

কলিঙ্গ । যিনিই দুঃখিত হোন- আমার সতর্ক অবোধ শোনো: 
যাওয়া হবেনা। 
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ধঃরা। কেন ভদ্র? 

কলিঙ্গ। রাজপুত্রের বিপদ ঘটবে । 

ধীরা। সেকি? 

কলিঙ্গ। এমন কি কুমার চন্ত্রহাপকে নিয়ে আর এক মুহূর্ত রাঁজ- 
পুরীভেও থেকো না। 

ধীরা। কেন, রাজপুরীতে কি? 
কালঙ্গ। স্বয়ং রাহ তার করাল কবল বিস্তার করে ছুটে আস্ছে 

পুণিমার কিরণেজ্জল টন্দরকে গ্রাস করভে। 
পারা। আমি কিছু বুঝতে পারছি না আমার বে বড় সন্দেহ হচ্ছে । 
কাপঙ্গ। পপ হত্যার ষড়ঘন্ত্র_ পমারকে হত্যা কর্বে। | 
ধারা! সেকি? কে ভত্যা করবে? 

কলিঙ্গ। এখন বলবো না_-শুনতে চেরো না! বুক্ষ-লতা, ফল- 
ফুলেরও কাণ আছে তারা শক্রতা ক'রে শক্রর কাণে পৌছে দেবে-তুমি 
কুমারকে নিয়ে পালিয়ে এসো আমার সঙ্গে । 

ধীর'। কোথায় যাবো? 

কলিঙ্গ। আমার গৃহে । 

ধীরা। এত বড় শত্র কে ভদ্র? 

কলিঙ্গ । শুনলে শিউরে উঠবে-_শুধু তুমি নও- বিশ্বব্রঙ্গাণ্ড কেপে 
উঠে চোচির হয়ে ফেটে যাবে। যা কল্পনায় আসে না তাই হয়েছে_-যা 

ধারণায় আসে ন। তা প্রত্যক্ষ দেখতে হবে ! আকাশের বিরাট গরিমাময় 
সুষ্য মাটাতে পড়ে আত্তনাদ ক'রে ধ্বংস হয়ে গেছে! সব বলবো- সব 
শুনতে পাবে আগে কুমারের প্রাণ রক্ষা কর। 

ধীরা । শুধু আমি;নই ভদ্র--এই নিন,মহা রাণীর গচ্ছিত রত্ব আমি বিশ্বাস 
ক'রে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি-আপনি রক্ষা করুন এই শিশুর জীবন 
শত্রুর করাল গ্রাস থেকে ! মহারাজ কোথা--তাকে এ সংবাদ দেননি? 
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কলিঙ্গ । তিনি বধির-_শক্রর শক্রতভায় অন্ধ! জাগ্রত রেখে দিয়েছেন 

সুধু আমাকে-ধশ্সেরি অস্ত্র হাতে নিয়ে এর প্রতিকার করতে! এসো 

ধাত্রী, কুমারকে নিয়ে আমার নিরাপদ আশ্রয়ে এসে শুনবে এসো 

শত্রুর শত্রুতার করুণ কাহিনা-_ 

[ সকলের প্রশ্তান। 

ভুত্ভী গণ্ভাহ্ 

কৌ্ল্যনগর--রাজসভাগুহ 

ৃষ্টবুদ্ধি, পুরোহিত, কলিঙ্গ, সভাসদ উপস্থিত-_পৃষ্টবুদ্ধি 
সিংহাসনের দক্ষিণ আসনে উপবেশন করিলেন-__-একটী 

পাত্রে পুরোহিতের হস্তে রাজমুকুট ও রাজদণ্ড। 

গীতকণ্ে চারণবাঁলকগণ উপস্থিত 

চারণবালকগণ । ীভ্ড 

এস হে--এন হে- আমাদের রাজ! । 

প্রজারঞ্লনকারী সজ্জন মহাতেজা ॥ 

প্রয়াণে তোমার বিশ্ব কাদে ঘরে ঘরে হাহাকার, 

হতাশ আধারে ডুবে গেছে সব প্রদীপ জ্বলে না আর, 

এসে! নিতে এসে প্রাণের আরতি ডাকে তৰ দীন প্রজ॥ 

| [ প্রস্থান । 

ষ্টবুদ্ধি। রাজসভাগৃহে উপস্থিত রাজভক্তগণ ! মহারাজ দধিমুখের 

অকাল মৃত্যুতে আমি এবং আপনার! সকলেই শোকে মুহমান। প্রজাগণ 
সকলেই কাতরতা প্রকাশ কণরছেন। এ শোকসভায় আমাদের পরম কর্তব্য, 
মহারাজ দধিমুখের আত্মার সদগতি কামনা করা । আমি ব্যথিত-_মর্ীহত 
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_ মহারাজ দধিমুখের এই অকাল মৃত্যুতে । আমি যেকি রত্ব হারালাম, 
তা জানেন সেই একমাত্র অন্তধ্যামী ভগবান । 

কলিঙ্গ। [স্বগত ] আর আমিও জানি ধৃষ্টবুদ্ধি-_-আর দু'দিন পরে 

রাজ্যবাসী সকলেই তা জানতে পারবে । 

ৃষ্টবৃদ্ধি। কিন্তু আরে! ছুঃখের বিষয় রাজকুমার চন্দ্রহাসকে আজ 

কয়দিন খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। আহা! পিতৃ মাতৃহারা অভাগা সন্তান, 

কেউ তার সন্ধান বল্তে পারলে না! কুমার চন্দ্রহাসকে পেলে তাকে 

সিংহাসনে বসিবে আমরা রাজকাধ্য নির্বাহ করতাম । কলিঙ্গ! 

কলিঙ্গ। আদেশ করুন-_ 

ৃষ্টবুদ্ধি। তুমি ঘোষণা ক'রে দাও--চন্ত্রহাসের সন্ধান নিয়ে যে তাকে 

রাজপুরীতে ফিরিয়ে আনতে পারবে, লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা সে পুরস্কার পাবে । 

কলিঙ্গ। যথাদেশ। 

ৃষ্টবুদ্ধি। এ মহারাজ দধিমুখের সাম্রাজ্য-_রাজসিংহাসন শূন্ত পড়ে 

থাঁকলে তার নিরাশ্রয় আত্মা তাই দেখে শিউরে উঠবে | মহারাজ দধিমুখ 

ও কুমার চন্দ্রহাসের অভাবে রাঁজসিংহাঁসন কি শূন্য পড়ে থাকবে ? বলুন 

আপনারা-নীরব থাকলে চলবে না । 

নরোওমের প্রবেশ 

নরোত্তম। নানা, সত্যি কথা-_-এতো! বড় অন্যায় ব্যাপার--এ 

রকম দল বেঁধে ধশ্মঘট ক'রে নীরব থাকলে চলবে কেন? একটা সোজা- 

স্থজি উত্তর দিতে হবে সকলকে । গোঁজামিল দিয়ে “না” এর জায়গায় 

“হ্যা”, “হ্যা” এর জায়গায় “না” বললেও চলছে না! মনের কথাটা স্পষ্ট 

ক'রে বলতে হবে-__মহারাজ দধিমুখ ও কুমার চন্দ্রহাসের অভাবে রাজ- 

সিংহাসন কি শৃন্ত পড়ে থাকবে ? যদি না থাকে, তাহ"লে এ সিংহাসনে 
কা'কে বসানে। হবে, সেটা কলে ফেলা হোক । কি বলেন মন্ত্রীমশাই ? 

আমরা ও সব ধর্মঘটের ভেতর নেই। 
২ 



প্পাপিপি পিসিতে 

শল্পপিশীত শিপ পপি লী 

১১৮৮ _জল্ুহ্াস ই প্রথম অঙ্ক 

কষ্টরন্ধি। | বযুস্ত নরোত্তম ঠাকুর! আপনি এ এসেছেন ভা লই হ হয়েছে। 
শোকাধিক্যে আমি ঘুক্তিহার! - আমায় যুক্তি দিন। 

নরোত্তম। মন্ত্রীশাই! আমি বামুনের ছেলে, এইটুকু বুঝি__ 
সন্দেশের থালা হাতে নিয়ে কে খাবে কেখাবে বলে চীৎকার ক'রে 
খোসামোদ করার চেয়ে টপাটপ নিজের বদনে দেওয়াই ভাল। বেশ তো, 
(সিংহাসনে কেউ বসতে না চান, আপনি এ মুকুটখানা মাথায় চড়িয়ে 
রাজদগুটা বাগিয়ে ধরে দেখিয়ে দিনতো একবার সিংহাসনে কি ক'রে 
বসতে হয়। হ্যা, ভারি তোকাজ, তার আবার অত খোমসামোদ 
আপনি বসে যান-ব'সে যান--সিংহাসনে বসবার লৌকের অভাবে 
রাজ্যট! মাঠে মারা যাবে নাকি? 

ষ্টবৃদ্ধি। সেকি? আমি? আমি সিংহাসনে বসবো? মহারাজ 
দধিমুখ ও কুমার চন্ত্রহাস অবর্তঘানে? আমি? রাজমুকুট মাথায় ধরে 
হাতে রাজদণও নিয়ে? এযেমনে করাও পাপ! মাতঙ্গের ভার কি 
পতন্গে বহন করতে সক্ষম হয়? কলিঙ্গ ! নরোভম ঠাকুরের এ কি অমূলক 
কল্পনা? আমি রাজপিংহাসনে বসবো? এত ছুঃখেও আমার হাসি পাচ্ছে 

কলিঙ্গ! হাঃ হাঃ_হাঃ- রর 
কলিঙ্গ। আশ্চথ্য হবেন না মন্ত্রীমশাই ! এ একট! ভাবরাজ্যের 

কবির কল্পনার কথা | যে আকাশে মেঘমুক্ত চন্দ্র-কুর্য্য-নক্ষত্রের লীলা মাধুর্য 
পরিলক্ষিত হয়, সেই আকাশেই কালবৈশাখীর কালো মেঘ ঝড়-বুষ্টি- 
বজাঘাতের তাগবলীলা নিয়ে প্রলয়ের সচন! দেখিয়ে দেয়? 

ৃষ্টবুদ্ধি। এসো কলিঙ্গ, ধর্মের নামে শপথ ক'রে এসো, আমরা 
অন্বেষণ ক'রে দেখি-_কোন্ মন্দরাক্ষসী আমাদের সারা ভবিষ্যৎ অন্ধকার 
ক'রে কুমার চন্দ্রহাসকে লুকিয়ে রেখেছে । (পুরোহিতের হাত হইতে 
মুকুট লইয়া ) এই রাজমুকুট গ্রহণ কর-_ তোমাদের মনোস্তষ্টির জন্ট এ 
মুকুট তোমর! যাকে ইচ্ছা দান কর্তে পার! হয়তো তোঁমর1 আমাকেই 
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দান হারার সঙ্কল করেছ! বি এ উন -ভরা 1 অভিশপ্ত সুরা 

হয়তো আমি সম্পূণ অযোগ্য ! কলিঙ্গ। যদি ইচ্ছা হয়-_ এ মুকুট তুমিও 

এাহণ করতে পার। 

কিঙ্গ। হলের কর্ষণে মাটীর বুকে বীজ বপন করে উৎপন্ন ফসল 

হ্যার়তঃ ধন্মত কর্ষণুকারীরই প্রাপ্য । আপনার আয়সলন্ধ বস্ত আপনাকে 

বঞ্চিত করে আমি গ্রহণ করলে, দেশ ও দশের বিচারে আমি ধন্মে পতিত 

হবৌ। ব্লাজমুকুট আপনিই গ্রহণ করুন মহাত্মা ! 

ধষ্টবৃদ্ধি। আমি? হ্যা নরোত্তম ঠাকুর আমি? 

নরোন্তম। ব্যাপারটা অসম্ভব ঠেকছে বটে ! কিন্তু মুকুটখানার একটা 

ব্যবস্থা ক'রতে হ'লে একটা পাকাপোক্ত বুদ্ধিওলা মাথা দাড় করাতেই 

হবে! নইলে মুকুটখানা কি ভেসে ভেসে বেড়াবে? চন্ত্রহাসই বলুন আর 

স্যাহাসই বলুন, সব কোথায় অতল তলে তলিয়ে গেছে ! একটা নক্ষত্রও 

এখন কাঁছে ঘেসছেন না এ মুকুট পরতে! এই বেলা বুদ্ধিমানের মত 

মাথার চাপিয়ে দিন-_নইলে হ'রে-নরে শঙ্করা যে পাবে টুকৃরো টুকরো! 

করে ছি'ড়ে নিয়ে কামড়াকামড়ি করবে-_-আর জোনাকি পোকার বাতি 

জলবে-_ টিম্টিম-_টিম্টিম-__ 
ৃষ্টবুদ্ধি। জানি না ভগবানের অভিপ্রায় কি! পুরোহিত, আমি স্তম্ভিত 

হয়েছি আপনাদের আচরণে ! তথাপি আজ আপনাদের অভিপ্রায়কে ক্ষু্ 

করবার অভিরূচি আমার নেই! আপনাদের সকলেরই অভিমত যখন 

আমিই রাঁজমুকুট গ্রহণ করি, আমিই কৌগ্ডিল্যের রাজসিংহাসনে বসে 
রাঁজকা্্য নির্বাহ করি,আমাকেই জেগে থাকতে হবে বিনিদ্র নেত্রে প্রজা- 

মণ্ডলীর শিয়রে তাদের শুভাশুভ লক্ষ্য করে, তখন ভগবানের ধর্মীধি- 

করণের পাদমূলে নতজানু হয়ে সত্যের সেবকরূপে সর্বজন সমক্ষে প্রথামত 

পুরোহিত প্রদত্ত রাজমুকুট ও রাজদণ্ গ্রহণ করছি । € পুরোহিত ধৃষ্টবুদ্ধির 

মাথায় রাজমুকুট ও হাতে রাঁজদণ্ড দিয়া সিংহাসনে বসাইয়৷ দিলেন ) কিন্ত 
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কেউ ম মনে করবেন না _কোনরূপ রতৃত্বের দাবী নিয়ে আমি সিংহাসনে 

অভিষিক্ত! শুধু মহারাজ দধিমুখের মুখ চেয়ে-_রাঁজবংশধর চক্ত্রহাসের 

মুখ চেয়ে-শুধু প্রজামগুলীর মুখ চেয়ে! এ দসিংহাসনের উপর আমার 
এতটুকু স্বার্থ নেই-ধন্মের শপথ-- 

কলিঙ্গ। [স্বগত ] ওঃ, নৃশংস মানুষগুলোর কপটতার বাহাছুরী 

আছে! সত্যকে ঢেকে রাখতে এর] মিথ্যার মুখোস পরে জগতে কত বড় 

জঘন্ত লীলার অবতারণা করতে পারে”-এই নরহস্তা ধৃষ্টবুদ্ধিই তার জলন্ত 

প্রমীণ ! কিন্ত জানে না যে,একদিন তার এ মিথ্যার মুখোস খুলে যাবে 

আশনলরূপ ধন্মের বাতাসে প্রকাঁশ পাবে-নত শিরে সাশ্রনয়নে কৈফিয়ৎ 

দিতে হবে একটার পর একটা তার স্মরণীয় করণীয় সমস্ত কাধ্য-কলাপের ! 

ৃষটবুদ্ধি। হ্যা, আমার আর একটি নিবেদন কলিঙ্গ ! তোমাকে অধি- 
চিত হতে হবে মন্ত্রীর আসনে-তুমি হবে আমার দক্ষিণ বাহুস্বরূপ ৷ 

কলিঙ্গ। ক্ষম করবেন প্রতৃ, বিধাতার ধন্মের রাজ্যে এ উচিত বিধি 

নয় ! আমি ধর্মাধিকরণের সম্মুখে দাড়িয়ে বলছি-_আমার মনের উচ্চবুত্তি 

এখনো এমন নীচগামী হয়নি যে, পদগৌরবের লালসায় এ্শ্বধ্যের রঙ্গ- 

ভূমিতে দীঁড়িয়ে গণ্ডের তণ্তঅশ্রু শুকিয়ে না যেতে দিকৃদিগন্ত মুখরিত 
করবে৷ অফুরন্ত স্বার্পরের হাসিতে ! কিসের মন্ত্ীত্ব-_কিসের পদগৌরব ? 

ওতে শান্তি নেই-_তৃপ্তি নেই--আপনি খেলা করুন এঁ মুকুট আর রাজ- 

দণ্ডের কালসর্প নিয়ে! তার পরিবর্তে কেড়ে নিন আমার পদমধ্যাদা__ 

দেখিয়ে দিন পবিত্যক্ত পর্ণ-কুটার--ভোগের অট্টালিকা থেকে নির্বাসিত 

করুন নিষ্পাপ তরুতলে নিরাপদ তৃণ-শয্যার কোৌলে--হাতে ভিক্ষাপাত্র 

দিন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে ! আমি অনভিজ্ঞ_আপনার নীতির 

তাপে আমি শুকিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে৷ ! 

বুদ্ধি | কলিঙ্গ! আমার অন্ুরোধ-_ 

কলিঙ্গ। কিন্তু এই অনুরোধের পশ্চাতে লুকিয়ে আছে ভীষণ চক্রান্ত-- 
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ৃষ্টবুদ্ধি। কলিঙ্গ! তুমি উত্তেজিত হয়েছ । 

কলিঙ্গ। সত্যই কি তাই ? যদি বিবেক থাকে- যদি মনুষ্যত্ব থাকে-_ 

নিজের বুকে হাত দিয়ে তাঁরই সত্য নিয়ে বলুন-_উত্তেজিত আমি নাআপনি? 
ৃষ্টবুদ্ধি। তোমার উদ্দেশ্ত কি? 

কলিঙ্গ। আমি চাই মহারাজ দধিমুখের মৃত্যুর কৈফিয়ৎ। 

ৃষ্টবুদ্ধি। জীবমান্রই মৃত্যুমুখী- তাঁর কৈফিয়ৎ কে দেবে? 

কলিঙ্গ। স্বভাব মৃত্যুর কৈফিয়ৎ চাইতে হয় না__সে মৃত্যুকে সবাই 
স্বীকার ক'রে নেয় এক হাতে চোখের জল মুছে--অন্য হাতে চিতা 

সাজিয়ে প্রেতকাধ্য সমাধা করতে ! কিন্তু অপমৃত্যুর কৈফিয়ৎ দিতে হয় 
স্বয়ং ভগবানকেও । 

বষ্টবুদ্ধি। তবে কি মহারাজ দধিমুখের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী? 

কলিঙ্গ। সম্পূর্ণ ! 

ৃষ্টবুদ্ধি। সেই ধারণাই বদ্ধমূল মি তবে কেন বসালে আমায় রাজ- 

সিংহাসনে? কেন দ্রিলে রাজমুঝুট রাজদণও্ড? বলুন সকলে, আমি এই 
মুহর্তে আমার আধিপত্য ছেড়ে দিয়ে বনাশ্রয় গ্রহণ করি ভগবানের চরণে 

আত্মসমর্পণ করতে! আমিতো! সিংহাসন চাইনি- আপনারাই দিয়েছেন 

--আপনাদেরই অনুরোধে রাজ্যের কল্যাণে আমি সিংহাসনে বসেছি ! 

আপনারা ফিরিয়ে নিতে চান_-এই নিন্_ গ্রহণ করুন এই মুকুট! এ 
আমার পাপ+নিন্ গ্রহণ করুন| 

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ 
চারণ । “সীভ্ড 

এবার চেলেছে এক মস্ত চাল । 

দাবার চালে সবাই বোবা হেথায় নৌঁক| হলো বানচাল ॥ 

এণদক রাখলে ওদিক যাবে, 

দ্াব! এসে ঘোড়ায় খাবে, 

চালের চালে কিন্তি দেবে ফস্কে যাবে সকল চাল॥ 

/7//% “2029 
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ষ্টদ্ধি। | এুতাযারও এখানে কে আসতে দিলে? ? 

চারণ । স্পুর্লুগীত্ভাৎম্প 

জমাট মেলায় দাবার খেল!, 

দেখতে এলাম জিতের পালা, 

তোমার খেলার কথ। মায় না বল! এর! হয়ে গেছে সবাই ঘাল। 

 গ্রস্তান। 

ৃষ্টবুদ্ধি। আঁপনারা নীরব রইলেন কেন? মুকুট নিন, আমি সকল 

ঘুক্তি-কৈফিয়তের বাইরে দীড়িয়ে আপনাদের রক্ষিত সাম্রাজ্য, রাজমুঝুট, 

রাজদণ্ড আপনাদেরই হাতে তুলে দিতে চাই! নিন, যে কেউ হোক, 

সামাজ্য ভার গ্রহণ ক'রে আমায় মুক্তি দিন। 

কলিঙ্গ। কে নেবে হাত পেতে এ আগুন--এ অভিশাপ ? 

ৃষটবুদ্ধি। কেন, তুমি? 
কলিঙ্গ। আমি নিতে পারি মাত্র গচ্ছিত রেখে তার প্রহরীরূপে 

নিষুক্ত থেকে । 
ষ্টবুদ্ধি। তার অর্থ? 

কলিঙ্গ। অর্থ এই যে, কুমার চন্ত্রহাসের যতদিন না (সন্ধান « পাওয়। 

যায়, ততদিন মুকুট আর রাঁজদও বত্বভাগ্ডারে গচ্ছিত থাকবে। রী 

সিংহাসন শৃন্ত থাকবে । | 

ৃষ্টবুদ্ধি। নির্কবোধের উত্তি__ 

কলিঙ্গ। তবে আপনার ইচ্ছামত আপনিই বসুন এ সিংহাসনে 

শিরোশোভা মুকুট ধারণ ক'রে! কিন্তু নামিয়ে দিতে হবে তা একদিন 

এমনি প্রকাশ্য সভায় দশের সম্মুথে মাথা নত করে ! 

ৃষ্টবুদ্ধি। কলিঙ্গ! 

কলিঙ্গ। ধৃষ্টবুদ্ধি! (তরবারি উনুক্ত করিলেন ) 
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শিপ শী্িতী শপ শীতল - তি োলিশিশি ৮৮০ রেশ শিপ পপি তি পিস্াপাপিশ পাপা স্পিশসপী 

ৃষ্টবুদ্ধি। সাবধান কলিঙ্গ, স্মরণ থাকে বেন এ স্বর্গগত মহারাজ 
দধিমুখের শোকসভা ! | 

কলিঙ্গ। কিন্ত এই শোকসভা দাড়িয়ে চৌখের জল ফেলতে আপনি 
প্রকাশ করেছেন রক্ত আখিতে অন্তরের হিংসার অগ্রি। কিন্তু রাজ্যরক্ষী 

কলিঙ্গের হাতে এই উনুক্ত তরবারি বিছ্যমানে সে সব্বগ্রামী বাঁড়বাগ্রিকে 

তুচ্ছ জ্ঞান করে। [ প্রস্থানোগ্যত ] 

ৃষ্টবৃদ্ধি। দীড়াও ! এই আমি রাঁজমুকুট রাজদগ্ড পরিত্যাগ করছি। 

( পুরোহিতের হাতে রাঁজদণ্ড ও মুকুট দিলেন ) ঈশ্বর জানেন, আমি কত 

আগ্রহে আপনাদের রক্ষিত রাজ্য রক্ষা করতে গিয়েছিলুম ! বিদায়__ 

বিদায় বন্ুগণ-আজ আমি মুক্ত-_[ প্রস্থানোগ্ভত ] 

পুরোহিত । যাবেন না--দাড়ান ! 

নরোভম। আমিও বলি, রাগ ক'রে চলে গেলে এতবড় দায়ীতবটা 

মাথ। পেতে নিচ্ছে কে? কলিঙ্গ ছেলেমানুষী করছে ঝলে আপনি টপ 

ক*রে সব ছেড়ে দিয়ে অমনি লোটা-কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন? এত 

বড় সাম্রাজ্যের একটা ভবিষ্যৎ নেই? কলিঙ্গের কথা আপনি শুনবেন 

কেন? আপনি বরাবর মন্ত্রীত্ব ক'রে এসেছেন--মহারাজ দধিমুখ আপনার 

কথায় উঠতেন বসতেন-আপনার একটা মান্তি নেই--ভাষ্যি নেই? 

এমন সোণার রাজ্যটাকে একট অরাজকতার মধ্যে ফেলে দিয়ে যাবেন ? 

ৃষ্টবৃদ্ধি। উত্তম, আপনাদের অনুরোধে আমি আবার মুকুট দণ্ড 

গ্রহণ করলেম ! (পুনরায় পুরোহিত ধৃষ্টবৃদ্ধির মস্তকে রাজমুকুট দিয়া 

হানতে রাজদণ্ড দিলেন ) এখনো বলুন, আর আপনাদের কোন আপঙ্তি 

নেই? কলিঙ্গ! 

কলিঙ্গ। আপনিই কৌগ্ডিল্যের অবীশ্বর__আমি গ্রতিবাদ করলেও 

আমার সে প্রতিবাদের কোন মূল্য থাকবে না-আমার বিদ্রোহীতার 

টা স্বীকার করছি-যদি দণ্ড দেবার থাকে আমায় দও দিন। 
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ৃষ্টবুদ্ধি। কলিঙ্গ, আমি দণ্ড দিচ্ছি তোমাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গনে 

আবদ্ধ করে । ( আলিঙ্গনে উদ্যত ) 

কলিঙ্গ । ক্ষমা! করবেন--আমি প্রক্কৃতিস্থ নই__ আমি রাজদ্রোহী_ 

আমি আপনার মুকুট দণ্ডের প্রতি অমান্ত প্রদর্শন করেছি-_-এ অবিচারী 

লোকসমাজে ঘ্বণিত পাগী--এত বড় পুণ্যাত্সার আলিঙ্গনের স্পর্শ সা 

করবার স্পদ্ধী আমার নেই। [ প্রস্থান। 

ৃষ্টবুদ্ধি। আপনার! দেখুন_-দেখুন-কলিঙ্গ এখনো প্রক্কৃতিস্থ নয় 

--এত বড় দায়িত্বের মাঝখানে কলিঙ্গকে হারালে আমি একদণও বাচতে 

পারবো না। 

নরোম । কি বলেন তার ঠিক নেই! ভাত ছড়ালে আবার 

কাকের অভাব? একটা কলিঙ্গ যায়__অমন দরশট1 কলিঙ্গ মুখিয়ে আছে 

আপনার অধীনে কাজ করবার জন্তে ! অমন দধিমুথকে দধিমুখ পাঁচার 

হয়ে গেল--আপনি গ্যাট হয়ে বসে থাকুন রাজসিংহাসনে- ভয়টা 

কিসের? বড় জোর ছুটো গালাগালি দেবে-তা৷ সে চোখ বুজে কৌৎ 

ক'রে গিলে ফেললেই হবে ! পুরোহিত মশাই ! আস্ুনতো, ব্যাপারখানা 

কি একবার দেখি! | নরোত্তম ও পুরোহিতের প্রস্থান । 

ষ্টবুদ্ধি। . এতদিনে পূর্ণ মনস্কাম ! 

আশার উব্বর ক্ষেত্রে 

ভাগ্যবীজ করিয়া বপন, 

পাইয়াছি ফলফুলে সুশোভিত 

কল্পিত সবল তরু ! 

_ আজি নৃত্তন জীবন মোর নূতন উদ্ম_ 

তীব্র কালকুটে জীবন কণ্টক 

নাঁশিয়াছি দধিমুখে ; ফল তার-_ 

আমি ধুষ্টবুদ্ধি, কৌগ্ডিল্যের অধীশ্বর | 

» ৮ পোপপপটিপিশশপীপিসপাপাসিপিপা পাপন সপ সা স্পিিসিপি পাপা পাশিশাপিাশিপাশিপাশিপাি শা িপোশিপী শি সিপাস্শিশী পিসি পাকি কপাল লাস 
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সি পাশপাশি শা শি িশািশািিই পিপাসা শি শীলা 

ফুলের মাল। হাতে নমিতা টি কান 

নমিতা । আর আমি? 

ৃষ্টবুদ্ধি। তুমি কে? ওঃ! তা এখানে কেন? 

নমিতা । আপনার সাগর আমায় পাঠিয়ে দিলে ! 

ৃষ্টবুদ্ধি। সাগর? কেন? 

নমিতা । ীভ্ভ 

ওগো নৃতন রাজ' তোমায় ফুল দিয়ে সাজাতে । 

ফুলহারের পরাগ রেণু অঙ্গে তোমার মাখাতে । 

উপহারের সাধ মেটাতে, 

প্রাণের তারে স্থর বাজাতে, 

নিরালায় বরণ দিতে ভেসেছি ভাবের তরীতে ॥ 

বয়ে যাক প্রেমের ধারা, 

যে য| বলে বলুক তারা, 

প্রেমে তুমি আপন হারা মেতে থাক সেই নেশাতে। 

সাগরের প্রবেশ 

সাগর । নমিতা, এসেছিস? আমিই পাঠিয়ে দিয়েছি প্রভু! আপনি 
রাজা হয়েছেন- আমার আহ্লাদ রাখবার আর জায়গা নেই- 1 আমার 

পুরস্কার? হ্যা-আর এই নমিতা ও জানে- ওই বলেছে-_ কুমার 

চত্রহাস-_ 

ৃষ্টবুদ্ধি। কুমার চন্দ্রহাস কি? 
সাগর। কলিঙের বাড়ীতে-- 

বৃষ্টবৃদ্ধি। কে বললে? 

নমিতা । আমি-- 

সাগর। আমিও দেখে এসেছি! আমার পুরস্কার ? 
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ষ্টবুদ্ধি। পুরঙ্কার আশাতীত-_তাকে ধ'রে নিয়ে এসো সাগর-ধে 

কোন উপার়ে-বে কোন কৌশলে-আ'মার সুখে! আমার অদ্ধরাজ্য 

তোমায় পুরহ্কার দোবো- 

সাগর । বে আজ্ঞে ঘে আজ্ঞে 

[ দ্রুত প্রস্থান । 

নমিতা । আর আমার পুরস্কার ? 

ৃষ্টবৃদ্ধি। উপকারের প্রত্যুপকার নিতে তুমি পুরস্কার নিও আমাকে ! 

এসো মন্ত্রণা কক্ষে-পরামশ আছে-- 
[ উভয়ের প্রস্থান । 

₹ভুর্থ গন্ডভাহ্ 

নদীতীরস্থ কুটার সম্মুখ 

দধিমুখের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসী উপস্থিত 

সন্যাপী। এইবার এইখানে এই ঘুক্ত বাতাসে একটু বিশ্রাম কর। 

দধিমুখ । কে তুমি বন্ধু? আ্রোতের বুকে ভাসমান আমার মৃতদেহ 

তুলে এনে শুশ্রষার জীবনী সঞ্চার করলে? আহাধ্য দিয়ে, বন্ত্র দিয়ে 

পরম বান্ধবের স্থান অধিকার করলে? 

সন্যাপী। আমি কিছু করি নাই-করেছেন আমার মা-জলের 

আকারে তিনি তার নেহের অঙ্কে তোমায় তুলে নিয়েছিলেন_শুশ্রষা 

করতে তিনিই শক্তি দ্রিরে আমায় আশ্রম থেকে পাঠিয়েছেন! আমি 

তোমায় জল থেকে তুলেছি মাত্র- প্রকৃত রক্ষাকারিণী তিনি_আমার 

মা | 

দধিমুখ । আবার সেই মায়ের ইল্সিতে তুমিই হয়তো একদিন স্থযোগ 

পেয়ে আমার গলা টিপে ধরবে ! 
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সন্যারী | কে বললে? 

দধিমুখ। এই সংসারের নিয়ম! ডি'টে ফৌটা কেটে সব্বত্যাগী 

সেজে উদারতা দেখালেই সংসার তোমায় ছেড়ে দেবে না সন্যাপী-তার 

বিষাক্ত বাঁতাপে ক্ষিপ্ত হ'য়ে তোমার ভিক্ষার ঝুলিতেও দেখতে পাবে 

বিষের বাটা--হত্যার তীক্ষ ছুরি! যে হাতে শুলষা করেছ--সেই হাতেই 

মানুষ মেরে হত্যাকারী সাজবে । কে মা? কিসের মাতৃত্ব তার? আমি 

কিডাকিনি কখনো? আমি কি সেবা করিনি তার? ডেকেছি আমার 

মহাবিগ্ভা মাকে-ডেকেছি বিশ্বনাথ সব্বমূলাধার নয়নরঞ্জন শুহরিকে ! 
তার পরিণামে কি পেরেছি জান? পান করেছি হলাইল- বিসজ্জিত 

হয়েছি অগম জলে! মনেও করো না--এতটুকু ক্লুতজ্ঞতা দেখাবো তুমি 

শুরধায় আমার জীবন রক্ষা করেছ ব'লে! তুমিও আমায় বিষ খাওয়াবে 

বন্ধু--নইলে কেন আসবে এই বিষের সংসারে জন্মগ্রহণ কর্তে? 

সন্ন্যাসী । ীভ্ভ 

বল মা মা মা সন্দেহ রবে না কর নূতন জীবনে নৃতন সাধন] 

নব আনন্দে জদয় মাতিবে শত শোকের দাহনে পাবে সান্তনা ॥ 

ম| ব'লে ডাকিলে পাবে মহামায়!, 

হরি ব'লে ডাক পাবে তার দয়া, 

সন্দেহ নিয়ে বৃথ! যাবে কাযা কত পদছায়াতচল মেলে না করুণা ॥ 

দধিমুখ | নানা বন্ু-_নৃতন জীবন পেয়েছি- সংসার বক্ষে নৃতন 

নিশ্বাস ফেলে পদচারণা করবো নবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে! সংসার আমার 

চক্ষে নরক--এখানে কাঁধ্য-কশলতা দেখাতে হবে অত্যাচার অনাচার 

ব্যভিচারের দাসত্ব করে! দেবতার পুজা1- দেবীর মাহাতজ্ময প্রচাঁর-_? 

কে করবে--আমি ? ঘে একবার দাগ পেয়েছে তাঁর সাজানো সংসার 

দেবদেবীর চরণে অগ্রীলি দান ক'রে-সে আবার কেন যাবে প্রতারিত 
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হয়ে টার বুকে চ শুধু হতাশার জা ফেলতে? কন জে হও-_ 

আমি তোমার এতটুকু করুণ প্রত্যাশী নই ! 

নন্ন্যামী | লীভ্ভ 

আমি পেয়েছি সন্ধান তোমার বুকভর। অভিমান । 

গরলের নেশ। কাটেনি তোমার এখনে! আশ। গরল পান॥ 

পরম ওষধি এনেছি তোমার করো না ভুলে পরিহার, 

চঞ্চল হৃদি শান্ত কর মিলবে শান্তি আশার তোমার, 

ধর্মের ধ্জ। নাচিবে পবনে উঠিবে তোমার জয়গান ॥ 

দধিমুখ | কি বলতে চাও কি করতে চাও তুমি আমায় নিয়ে? 

সন্যাপী। শত কামনার তোমার মঙ্গল পসরা তোমার মাথায় তুলে 

দিতে চাই । 

দধিমুখ | নানা, আমি পাঁরবো না তা বহন করতে ! 

সন্ন্যাসী । তুমিই পারবে-_ তোমার তাঁতে অধিকার আছে। তুমি 

নিশ্চর কোন সন্ত্রান্ত বংশীয়-_-এখনো তোমার পরিচয় পাইনি । বল, কে 

তুকি ? 

দধিমুখ । বলবো না 

সন্ন্যাসী । তাতে তোমার মঙ্গল হবে। 

দধিমুখ। মঙ্গল? আমার মঙ্গল? স্বয়ং ভগবান এসে আমার সম্মুখে 

ঈাড়ালেও আমার মঙগলানুষ্ঠানে সক্ষম নয় ! যাও- যাঁও সন্সযাসী_ তোমার 

নিজের মঙ্গল তুমি খুঁজে দেখ! কেন তুমি আমায় বাঁচালে? তোমারি 

জন্ত কলুষিত সংসারে স্থৃতির তাড়না সহা ক'রে বেচে থাকতে হবে। 

সন্যানী । তুমি বাচতে চাও না? 

দধিমুখ। না! খানিকটা বিষ এনে দাও__-আমি খেয়ে আত্মহত্যা 

করি-_তুমি টেনে ফেলে দাও নিকট-প্রবাহিনী নদীর জলে বৈষম্যতাঁড়িত 

জঙ্জরিত মুত দেহটাকে ! 



শিপ পপি পপি শা 

চতুর্থ গণ্ভাঙ্ক ] ল্জ্দহণস হহ 
ইমন পালে সি শােশিশত ৩টি স্পিন পীশিশ্পিতা শীত শট শী সিশ্ীসস াশিলি 

সন্যাসী। মায়ের আদেশ--তোমাঁকে বাচতেই হবে! বেঁচে থেকে 

মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে_ মাকে ডাকতে ভবে-_তীর করুণ! 

আকর্ষণ করতে হবে। 

দধিমুখ । মায়ের আদেশ? সত্য বলছে! মায়ের আদেশ? কই, 

কোথায় তোমার মা? 

সন্ন্যাসী। এ আশ্রমে_দেখবে এসো মায়ের মঙ্গল ঘট ! 

দধিমুখ | এ মঙ্গল ঘট বিদীর্ণ ক'রে প্রকট হবেন তোমার সা? 

দেখতে পাবো তার এলায়িত কুস্তল-ন্বর্ণকীরিট স্বর্ণাভরণ পরিহিত 
বরাভয়দায়িনী স্বলোকবাসিনী উজ্জল মৃত্তি? দেখতে পাবো তার অভয় 

করুণা? যদি না পাই-__তবে সন্্যাসী এ ঘট তোমারই সম্পথে আমি 

নদীর জলে ডুবিয়ে দোব_খেলাঘরের পুতুলখেলার প্রস্তর খণ্ডের মত! 

এসো, দেখে আদি আমি তোমার বিশ্বাসের মঙ্গল ঘট ! 

[ সন্যাপীর হাত ধরিয়া প্রস্থান । 



দ্বিতীয় অন্ধ 

খন কাক 

কলিঙ্গের বাটা-গ্রাসাদ শিখর 

চন্দ্রাস 

চন্দ্রহাস। গগীভ্ভ 

হর ছোমারি করম পথে । 

তুমি রেখে গেছ করম নাধিতে আপনি আ'নয়৷ সাথে। 

তোমারি করমে ভাবন সপে, 

তোমারি জীপদে শরণ লয়েছি, 

তব নামামৃত কণ্ঠে ধরেছি বসাইয়! মনোরথে ॥ 

নন্দলালের প্রবেশ 

নন্দলাল। দাঁছু ভাই! 

চন্ত্রহাীস। দাত । কই, তোমার লাঠি কই? 

নন্দনীল। লাঠি কিহবে? তোমায় নিয়ে আজ ঘোড়া ঘোড়া 

খেলবো! মুখে লাগাম বেধে আমি উকাবগ. টকাবগ, ক'রে চলবো 

তুমি আমার পিঠে চ'ড়ে_িই ডাইনে যাও--এই বায়ে যাওঝখলে 

ছিপটী মারবে_ আমি অমনি-কেমন দাছু ভাই ? যদি বল হাতী হও 

হাতী হবো--নদর-গদর করতে করতে থপ. থপ. ক'রে চলবো? যদ্দি বল 

বাঘ হ'তে -বাঘ হবো, পিংহী হবো, তোমায় কাধে করে তড়াক তড়াক 

ক'রে লাফাবো-__কে মন দাছু ভাই--এঠা ? আমি ঘোড়া হই, তুমি পিঠে 

চাঁপো-কেমন? (ঘোড়া হইল) নাও চাপো--ঘোঁড়া কত ক্ষণ দাড়িয়ে 

থাকবে? ঘোড়ায় চাঁপো-হেটু হেট কর-নইলে ঘোড়া রাগ ক'রে 



প্রথম গর্ভাঙ্ক ] চ৮তক্রহাত ১০২ 

আত্তাবলে চলে যবে । (খেলায় নিরস্ত হইয়া ) কেন দাছু ভাই, খেলবে 
নাকেন? কার ওপর রাগ করেছ - ধীরা-মা বকেছে বুঝি? 

চন্্রহাস। না দাছু, তুমি একগাছা লাঠি নিয়ে একবার আমার সঙ্গে 
উল! ধাত্রী-ম? টুপি চুপি কাকে বলছিল-- আমার বাবাকে কে মেরে 
ফেলেছে ! আমি শুনতে পেয়েছি! হ্যা দাত্ব, সত্যি ? তাই কি ধাত্রী-মা 
আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে? 

শনালাল | কে বললে তোমার বাবাকে মেরে ফেলেছে ? তোমার 
বাবা কোথায় বেড়াতে গেছেন । আজ না হয় কাল- কাল না হয় আরো! 
ভুদন পরে-না হয় আরো পরে তিনি আসবেন বই কি । ফিরে এসে 
তিনি তোমার কত আদর করবেন- তোমাকে চন্দ্রভাস বলে ডাকবেন। 
ভুষ্টলোকে ভোমায় মেরে ফেলবে ঝলে ভয় দেখিয়েছে তাই ধীরা-মা 
তোমায় এখানে নিয়ে এসেছে । 

চন্ত্রহাপ। কেন, কে আমার মেরে ফেলবে ? 

শন্দলাল। এ যারা পরের ভাল দেখতে পারে না-_ছু'বেলা কেউ 
থেয়ে আচালে হিংসেয় যাদের বৃকখানা চড় চড় ক'রে ফেটে যার__ যারা 
সভাসমিতি ক'রে কর্তা হয়ে পরের সব্ধনাশে মন্্রণা দেয়._ যাঁরা আকাশের 
টাদ ধ'রে দেবে ক'লে লোভ দেখিয়ে শেষে বিষের বাটা হাতে তুলে দেয়__ 
এ ষড়যন্ত্র তাদেরই | 

চত্তরহাস। কেন, আমি কি করেছি তাঁদের? 
শন্দলাল | তুমি এখন কিছু না করলেও, বড় হয়ে ভবিষ্যতে এমন 

একটা কিছু করতে পার--এমন একটা »কৈফিয়ৎ চাইতে পার--যে 
প্রধের যথা উত্তর দেবার পূর্ধেই শিউরে উঠে তোমার পায়ের তলায় 
তারা মাথা নত ক'রে করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করবে ৃ 

টন্তরহাস। ওঃ! তাই তারা আমায় হত্যা করবে? তাই ধাত্রী-ম' 
আমায় এখানে লুকিয়ে রেখেছে? দাঁছু, তোমার ক'গাছা লাঠি আছে? 



১৪৯. | চ্তন্ছাস দ্বিতীয় অঙ্ক 
চা 4 আপিন সিসি তে 5 পাপিরপ্পীণী সসিপসিটিন 

টা একটা আমায় । দা দাও- একটা তুমি নাও-_দেখিয়ে দাও কে আমায় 

মেরে ফেল্তে চায়! তুমি আমি ছু'জনে সামনে দ্রীড়িয়ে তাদের শাসন 

করে আসবো। | 

নন্দলাল। যাঁবো- দাদু ভাই বাবো- আজ নয়-ছু'দিন বাদে। 

তাদের কাঁচা মাথাগুলো ফুটিফাঁটা করতে গাছকতক নতুন লাঠি পাকাতে 

দিয়েছি কড়,য়া তেল মাখিয়ে ! তেল খেয়ে লাঠিগুলো পুরুষ্ট হোক্-_ গাটে 
গাটে লোহ! ঢালাই হোক-_তখন এই নন্দলাঁল--ওরে দাদু ভাই--এক- 

ধার থেকে সব লালেলাল ক'রে দিয়ে আসবে ! ওরে, নন্দলেঠেল রাজার 

চাকর--সে মনিব মারার প্রতিশোধ নেবে না? 

চন্দ্রহাস। জামি রীজার ছেলে-এমনি করে আমি ঘরের কোণে 

লুকিয়ে থাকৃবো? দ্রাছু, তুমি থাকতে? ধাত্রী-মা থাকতে ? 

নন্দলাল। তাইত- তুমি আমার সোণার চাদ রাজার ছেলে-_ 

রাঁজার বেটা রাজা-_আমার দাঁছু ভাই--ওরে আমার বুকের মাণিক-_ 

(কোলে লইয়া) তুমি লুকিয়ে থাকবে? আদর ক'রে আমি তোমায় 

সিংহাসনে বসাবো না? দেশের সবাই দেখবে না-সারা রাজ্যিটা 

তোমার রূপে আলো হয়ে বাবে না? তবে আর এতদিন আমি লাঠি 

ধরে করলুম কি? 
চন্দ্রহাস। ( কোল হইতে নাঁমিয়া ) না, আমি তোমার কোন কথ! 

শুনবে না- আমি এখনি যাবো-- 

নন্দলাল। আচ্ছা, তাই হবে--এখন একদান ঘোড়া ঘোড়া খেলি 

এস। 

চন্ত্রহাস। না, আমি কাণামাছি খেলবো--একদান--তার বেশী নয় 

_-তোমার চোখ বেধে দেবো-_কাপড় নিয়ে আমি-- [ক্রত প্রস্থান । 

নন্দলাল। আমি দিচ্ছিরে বাবু--না বড় জালাতন করে দেখছি-- 

কাহাতক সামলে সামলে রাখি বলতো ? [ প্রস্থান । 



০ সা এসি কিল 
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কলিঙ্গ ও ধীরার প্রবেশ 

কলিগ । চন্দ্রহান কোথা ? 

ধীরা। তার দাদুর সঙ্গে খেলা করছে! আপনার নন্দলালের সে 

দাঁছু ভাই ! 
কলিঙ্গ । যাক, চন্দ্রহাসের প্রতিপালন সম্বন্ধে সামি নিশ্চন্ত-! 

একদিকে স্নেভ-প্রবণ শক্তিমান নন্দলাল, অন্ঠদিকে মাতিজগতের আদরশ- 

মণ্ডি ধীরাঁ_তুমি ! কিন্ত শত্রু ঘুমিয়ে নেই ধীরা, তারা নিশ্বাসে অন্বেষণ 
করছে চন্দহাসের--মাটা খুড়ে অন্বেষণ করছে চন্দ্রহাসের-_ প্রত্যেক 

পল্লীতে প্রতোক গৃহে চর নিধুক্ত ক'রে অন্বেষণ করছে চন্ত্রহাসের ! বীরা, 

সাপনা কর-_-ভগবানের কাঁছে শক্তি ভিক্ষা কর-যেন কুমার চন্দ্রহাসকে 

বক্ষ! করতে আমরা অসাধ্য সাধনও করতে পারি ! 

দীরা। ভদ্র! বুদ্ধিহীনা নারী আমি-_ভগবান বুকভরা ন্সেহ দিরেছেন 
সন্তান পালনের-_কিন্তু জানি না তার শক্তি কতটুকু! সব্বদাই আতঙ্ক__ 

প্রতি মুহূর্তে শিউরে উঠি। পাখীর স্বরে শত্রর কলরব শুনতে পাই--শুষক 
পত্রের মন্মর শব্ধে শত্রুর পদশব্ধ মনে হয়__ধাঁতাসে শক্রস্থ্টির ভ্রম হয়! 

চন্ত্রহাসের"অমঙ্গলের আশঙ্কায় আমি চঞ্চল__মানসিক দৌব্বল্যে আমি 

ত্রস্ত। ভবিষ্যতের অভাবনীয় সব্বনাশা চিত্র আমার মনের দর্পণে গ্র্ি- 

ফলিত হয়ে আমায় মাটীর্ সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায়! আমার চোখের! 

সামনে থেকে আমার সাজানো প্রদীপ বুঝি নির্বাপিত হয়ে যায়! আমি 
শক্তিহারা-যুক্তিহারা__বৃঝি এতট্রকু শক্তি নেই আমার চন্দ্রহাসকে রক্ষা 

করবার! 'ওগো ভদ্র_-ওগো রাজভক্ত বিশ্বাসী দেবতা রক্ষা করুন 

আপনি চন্দ্রহাসকে- চন্ত্রহাস আপনার- চন্ত্রহান আপনার-- 

কলিঙ্গ। ধন্ম সাক্ষী, ভগবান সাক্ষী, আমার দেহ, মন, জীবন, 

অস্তিত্ব সাক্ষী_ চন্ত্রহাস আমার রাজা আমি তার সত্যাশ্রয়ী রাজ্যরক্ষী 
৩ 



১৩৪ তু ৃ দিত অঙ্ক 

বাজভক্ত প্রজা! ! আমার উপর বিশ্বাস অবিশ্বাস ?ি নিয়ে তুমি চিন্তা য় কাতর 

হয়ো না ধীরা। যখন চন্দ্রহাসকে রক্ষা করবো বলে ধঙন্মের নামে শপথ 

ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন শত কৃতদ্বতার ফলে-_নীচ নৃশংসতার 

তাড়নায়-_এ দু প্রতিজ্ঞ রাঁজসেবক সন্কল্প হ'তে বিরত হবে না! 

ধীরা। জানি ধন্মাবীর, নিজের সঙ্কল্পকে দঢ় না করলে, এত বড় 

শক্রুতার মাঝখাঁন থেকে কুমার চন্দ্রহাসকে নিজের গৃহে এনে স্তান 

দিতেন না! কর্তব্যের নকল তত না জেনে আপনি নিজের জীবন বিপন্ন 

ক'রে কুমারকে আশ্রয় দেন নি! উপকারের গ্রতাপকার পাবার 

পরিবর্তে আত্মপ্রাণ বিসঙ্জন দিতে হবে নীতিবিরুদ্ধ ধন্ম অপলাপকারী 

নিম্মম নিষ্টরের কঠোর কুঠারাঘাতে, তা জেনেও এ মহৎ কার্যে বিরত 

হননি! বিধাতার পাআাজো তার কি পুরস্কার নেই 2 দয়া-দাক্ষিণা 

মহস্ক-ওদার্ধ্য নিয়ে এই পরোঁপকার ব্রতের পুরস্কার কি ভগবান 

দেবেন না? হে সাধু কর্মীবীর, আপনি জয়ী হোন আপনার সাধনকাধ্য 

সম্পন্ন ক'রে! 

কলিঙ্গ। ধীর, দাড়িয়ে তোমার প্রশংসাবাদ শুনলেই আমার 

সাধনব্রত সম্পন্ন হবে না! শক্রর চক্রান্তে আমরা জীবন্মত--অথবা 

ঈ্রাড়িয়ে আছি জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে! ধীরা, আমি অপমান করেছি 

ষ্টবৃদ্ধির--আমি খুলে দিয়েছি তার মুখোসপরা মুখখানি সভাগৃহের 

মধ্যস্থলে ঈাড়িয়ে-_ধৈধ্য হারিয়ে কোষমুক্ত করেছি আমার তীক্ষ তরবারি 

তার শির লক্ষ্য ক'রে রক্ত আখির বিরুদ্ধে; সে কি প্রতিশোধ নেবে না 

তার? ভেবে দেখবে নাকে তাকে অপমান ক'রে গেল? স্বৃণিত, 
'হঙ্কার দৃপ্ত কাপুরুষ নরহস্তা চক্রান্ত স্থষ্টি করেছে আমার বিরুদ্ধে ! ধীরা, 

আমি দিব্য নেত্রে দেখতে পাচ্ছি--আমার ভবিষ্যৎ গাঁড় অন্ধকার, তথাপি 

বন্ধের ইঙ্গিতে পরিচালিত কলিঙ্গ প্রক্কৃতি-বিপ্লবে পৃথিবীর বুকে দীড়িয়ে 

খাকবে অচল অটল, কর্তব্যের ধ্বজা হাতে নিয়ে । 
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বীরা। আমিগ'দাড়াবো বীর আপনার কর্তব্যের পুজার যোগ্য 

উপচার হাতে নিয়ে । আমি দাড়াৰো জগতের বুকে সন্তানের মা আমার 

মাতত্ব নিয়ে- আমার ধন্ম নিয়ে আমার সাধন] নিয়ে! এই গ্ররুতি- 

বিপ্লবে পৃথিবী রসাতলে ডুবে গেলেও ধারে থাকবো আপনার জয়ের 

নিশান, আপনার রাজভক্তির নিদশন প্রচার করতে! আমিও ঘুমোহনি 

কম্মবীর--জেগে আছি উদ্দাম মনোবৃত্তি জাগরিত করতে । শত্রুর 

ভিংপার দৃষ্টিকে পদদলিত করতে আমি হবো স্ুপুসিংহিনী_ রক্তপিয়াসী 

পিশাচী-নরহন্তার করালিনী রাক্ষপী। আপনাকে জেগে থাকতে হবে 

আমার প্রতিভিংমার আগুনে ইন্ধন যোগাবার সাহায্যে | 

কলিঙ্গ । ধন্য ধীরা, সন্তান রক্ষায় তোমার এই অদম্য চেষ্টা আমাকেও 

বিস্মিত করেছে । আজ সালনারা দন্ুজদলনী মৃত্তিতে তুমি দাড়িয়ে আছ 

আমার সম্মথে সার। বিশ্ববাসীকে অভয়দান করতে! ভগবান করুন, এ 

করুণ! তর্গ ভ'তে তোমার সন্তানকে ছিন্ন করবার শক্তি যেন সব্বতোভাবে 

প্রতিহত হয়! ধীরা, আমি একবার পুষ্টবুদ্ধির কুট কৌশলের সন্ধান 

নিতে যাবো, খুব সাবধানে থেকো ! 
ধীর । ফিরে আনসুন_ আমিও ক্সান ক'রে আসি! কুমার এখন 

আপনার নন্দলালের সঙ্গে খেলায় উন্মভু । 
['উভয়ের প্রস্থান । 

চক্জহাসের প্রবেশ 

চন্দ্রহাস। দাছু, এইবার আমায় ধর--আমি লুকিয়েছি_-হাত দিয়ে 

যেন বাধন খুলো না, তাহ'লে আবার চোর হ'তে হবে। ( একস্থানে 

লুকাইল ) 

চোখ-বাধ। নন্দলালের প্রবেশ 

নন্দলাল | না গো দাছ ভাইঃনা-খুলবো কেন? ধরতে পারলে 

কিন্তু তুমি চোর হ'বে! কই, টু দাও-_ 
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চন্ত্রহাস। টু--(নন্দলাল চক্ষু বাধা অবস্থায় খুঁজিতে লাগিল ) 
| সহসা নমিতা গ্রবেশপুর্বক ইসাঁরাঁয় সাগরকে ইঙ্গিতে ডাকিল-__ 
সাগর ক্ষিপ্রহস্তে বন্তরথণ্ডে চন্তরহাসের মুখ বাধিয়। ফেলিয়' 

তাহাঁকে লইয়া উদ্দশ্বাসে পলাইল- নমিতাও পলাঁয়ন করিল : 

নন্দলাল। কই, টু দাও, তা নইলে আমি খেলবো না! দাছু ভাই। 
ও দাছু ভাই! আরে যাঁও, মাঝে মাঝে ট্ু না দিলে কখনে। খেল! হয়? 

আচ্ছা--তুমি যখন চোঁর হবে, আমিও ছুষ্টমী করবো, তখন যদি একটা 

টু দিইতে| কি বলেছি! টু দেবে নাতো? দেবে না তো? তবে আমি 
থেলবো না, যাও! ( চোঁখের বাধন খুলিয়া ফেলিল ) ও, এখান থেকে 

আবার অন্ত জায়গায় গিয়ে লুকোনো হয়েছে ! দাঁত ভাঁই, আর খেলবে 
না--এই দেখ আমি চোখ খুলে ফেলেছি_-আঁর লুকোতে হবে না-_ 
এইখানে এসো একট! গল্প বলি-_দাছু ভাই--ও দাছু ভাই-_ 

ধীরার প্রবেশ 

পীরা। নন্দলাল! সাগর এসেছিল বাড়ীর মধ্যে--আশমাঁয় দেখে 
পেয়ে পালিয়ে গেল--তার বুকের মধ্যে কাঁপড় জড়াঁনো কি একটা--ভাল 
বুঝতে পারলুম না-আর একটা মেয়ে তার সঙ্গে ছিল-কে, আমি 
চিনতে পারলুম না__ 

ননদলাল। সাগর? 

ধীরা। হ্যা, কুমার কোথা? 

নন্দলাল। আমার চোখ বেঁধে দিয়ে চোর চোর খেলছিল, বুঝি 
ুষ্টুমী ক'রে লুকিয়ে আছে! দাছু ভাই-_দাছু ভাই-_ | 

ধীরা। চন্দ্রহাস-চন্ত্রহাস! নন্দলাল! আমার সন্দেহ হচ্ছে-- 
সাগর এসেছিল যখন বোধ হয় সে সর্বনাশ ক'রে গেছে! চন্দ্রহাস-- 
চন্ত্রহাঁস-- | 
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নন্দলাল। খুঁজে দেখ ধাত্রী, তা যদি সত্য হয়-_-তাহ'লে এই 

দিনের বেলায়--আমি বেঁচে থাকতে চোখের ওপর ডাকাতি হয়ে গেল? 

দাঢ় ভাই! 

ধীরা। চন্দ্রহাস_ চন্হাস-- | প্রস্থান । 

ননলাল | যদি তাই হয়_ঘাবে কোথায় সাগর? গভীর সাগরতল 

থেকে আমার দাছু ভাইকে টেনে নিয়ে আসবো! পাপীদের মন্ত্রণাগার 

ভেঙে তচচ, করবো! তাদের মু্ুগুলো টেনে টেনে ছি'ড়ে গেণুয়া 
খেলবো! রাজকুমারকে যদি না পাই--যদি আমার দাছু ভাইকে বুকে 
জড়িয়ে ধরতে না পাই-__তাহলে বুঝিয়ে দোবো৷ সবাইকে কে এই নন্দ- 
লাল! সাগর? সেতো একটা কাদার পুতুল, তাকে পায়ে করে পিষে 
ফেলবো-দাছু ভাই-দাছু ভাই - [ গ্রস্থান। 

[ নন্দলালের এই উক্তির মধ্যে নেপথ্যে ধীরার কণন্বর 

শোন] যাইতেছিল--“চন্দ্রহাস- চন্দ্রহান 1” ] 

লিভ গণ্ভাঙ্ক 

কৌগ্িল্যনগর--রাঁজসভা 

নর্তকীগণ 

নর্ভকীগণ | গীত 
আমর! ফুল বাগানের ফোটা! ফুল। 

হাওয়ায় হাসি ভুলে ফুলের মরম থুলে, প্রিয়ার কাণে ষেন প্রিয় দুল ॥ 

নজাগ তরুণ তার সবুজ পাতা, 

সলাজ বধূর চোখে ঘোমট। লতা, 

ফুলের আশায় তার চোখের নেশায় ফুল ভুলে আমে অলিকুল ॥ 

কত মনোভুল--যৌবনে তার নাই কুল-- 

ভুলের জীবন নিয়ে ফোটে ফুল-_ 

মোহিনী ফোট! ফুল সোহাগী তনুকুল শুখায় ঝরে--মরণ প্রতিকুল। 
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ন্বন্দরের প্রবেশ 
শ্ন্দর | বাঁ মরে যাঁই বাঃ, তোরা তো! নাচবি ভাল গাইবি ভাল-- 

তোদের নাঁচগান দেখিয়ে মহারাজের কাছে পুরস্কার পাবো! কিন্ত আমার 

রাড বউ নমিতা সুন্দরীর আক্কেল কি নাচ শিখে নাচতে এসে এমন 

ভেস্তে গেল যে, আমার এখন হরিমটর ভাজতে হবে! যাতে ধারে নিয়ে 

'আয়তে। রাঙা বউকে ! | নর্তকীগণের প্রস্থান) কি সব্বনাশ--যার ধন 

তাঁর ধন নয় নেপোর মারে দই ! আমার রাঙা বউ- আমার ঘরের স্ত্রী 

নাচতে শিখে দু'পরসা রোজগার করে ব'লে ভেস্তে ঘাঁবে? তা যদি হয 

ভাহ'লে নেচে-গেয়ে আমি মাটী রসাতল দেবো! 

গীত 

নমর । ওগো আমার প্রিয়া । 

আমার ঘরে জ্বালতে প্রদীপ এখন জ্বালছো কোথায় গিয়। ॥ 

গীতকণে নমিতার প্রবেশ 

নমিত|। রোজই জ্বালি সাজিয়ে ডালি জ্বালছি ছুদ্দন যেথায় আমার হিয়া ॥ 

সুননর । আমার প্রাণের বেচা-কেনা হলো না এই হাটে, 

ন্মিতী। কথায় কথায় সকল কাজে থাকিন যে তুই চ'টে, 

সুন্দর । তাহ কি আমার ঘরের লক্ষ্মী উড়ে বেড়াও উড়ে পক্ষী, 

নমিত|। আমার ঘরের চেয়ে বাইরে ভাল মনের ঘরের সাক্ষী, 

সুন্দর । তোর গলায় দড়ি, 

নমিত|।। তাতে লাগবে কড়ি, 

সুন্দর । পরের দ্বোরে প্রাণ বিকিয়ে দিলি, 

নমিতা । আমার মনের মতন তুই কইবা হ'ল, 

সুনার। গয়না কড়ির লোভে গোল্লায় গেলি, 

নমিতা । মনের মানুষ তারেই বলি মন রেখে হই মনমোহনের প্রিয়] 

নমিতা। এই দেখ, গলার হাঁর--পরের দ্বোরে ন! গেলে, তুই গরীব 
গুরবে মান্গষ--পাবি কোথায় যে দিবি? 
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সুন্দর। বলিহারী তোর আবুনিক রুচি! নরকে যাঁনরকে চ গিয়ে 

খুব থুরে ঘুরে রোজগার কর! পরের সঙ্গে মিশতে শিখেছিপ-- ঘরের 

স্বামী মনে ধরবে কেন? তুই নাচতে শিখে আমার মাথায় চড়ে নাচবি 

তা কিজাশি? এইবার বিষ্কের পুটুলী বেধে খুব নেচে মরগে । 

নমিতা । হ্াযারে, কোথায় চল্লি? 

সুন্দর । বেদিকে ঢুচক্ষ যায় এখানে আর থাকছি শা তুই পরের 

মন যোগাবি আর আমি ক্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবো-তার চেয়ে 

বনে হাওয়া ভাল ! ঘরের বউ বদি গরীব স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ ক'রে বিলাসের 

উপাদান পেয়ে পরের গুহে বামনা চরিতাথ করে, তবে সে গরীব স্বামীর 

বনে যাওয়াই ভাল--তাই বাচ্ছি__ 

নমিতা । আমিও বাবো 

সুন্দর । দূর, তুই তো বেশ আছিস, এখানে থাক না! 
নমিতা । না, আমি যাবো _ র 

স্বন্দর | যাস যাবি, নাযাঁদ নাবাবি-_-আমার বয়ে গেল--আমি 

এই চললুম । প্রস্থান । 

নমিতা । ওরে দাড়িয়ে যা-দীড়িয়ে বাএই দেখ পরের দেওয়। 

গলার হার ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি! ওরে ফিরে আয় মিনসে- ফিরে আয়-_ 

| [ প্রস্তান।, 
ৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ 

ৃষ্টবৃদ্ধি। একি, শূন্য কক্ষ! কেউ. আমার কাছে আসতে চার না-_ 
মনে হয় সবাই আমায় ত্যাগ করেছে। কিন্তআমি জানি--সংসার আমায় 

ত্যাগ করলেও ঈশ্বর আমায় তাগ করেনি! সংসারের এ অবজ্ঞার 
প্রতিকার করতে হ'লে, হয় প্রতিশোধ নয় মুত্যু! কলিঙ্গের অপমান, 

নরোন্তমের বিদ্রপ সহ্য ক'রে বেচে থাকা অসহ্য ! যারা পরপদলেহী তুচ্ছ 

টাটুকারের দল, তারা অন্তরে অন্তরে কাল-বিষধর হয়ে আমার কাছে 
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অরিতৃলা িশ্বাসবাত্তক! ূ আমার কাছে তাদের জীবনের মূলা পাছুকার 

আবজ্জন]। 

মুখ-বীধা চন্দ্রহাসকে লইয়া সাগর উপস্থিত 

সাগর। কুমার চন্্রহাস-_ 

ৃষ্টবুদ্ধি। সাগর ! চন্দ্রহাসকে পেয়েছ! খুলে দাও__খুলে দাও 

মুখের বাধন খুলে দাও! (সাগর চন্্রহাসের মুখের বাধন খুলিয়া দিল) 

চন্রহাস, আমার কাছে এসো 

চন্রহান। না, আপনাঁকে দেখে আমার ভয় হচ্ছে- আপনার চোখ 

থেকে আগুন বেরিয়ে আসছে আমায় পুড়িয়ে মারবেন ! 

ৃষ্টবুদ্ধি। কে বললে? 
চন্ত্রহাস। আমি শুনেছি_আপনি আমায় কেটে ফেলবেন-_ 

ৃষ্টবৃদ্ধি। সাগর! শুনছে? হাঃ হাঃ হাঞ চন্দ্রহাস বলছে--আমি 

তাকে কেটে ফেলবো । চন্ত্রহাস নিজের কাণে তা শুনেছে! ও£, তাই 

বুঝি তুমি কলিঙ্গের বাড়ী লুকিয়েছিলে? 

চন্ত্রহাস | হ্যা, নগরকোটাল মশাই আমাদের নিয়ে গেছলেন-_ 

ধাত্রী-মা আমায় কোলে ক'রে তার বাড়ী নিয়ে গেল ! আমায় কেউ 

বাড়ীর বাইরে আসতে দিত না_বল্্তো আমায় কে কেটে ফেল্বে! 

কাঁকামশাই, বাবা তোমায় কত ভালবাসেন- আপনি আমায় কত ভাল- 

বাসতেন ; তবে সাগর-দ1 কেন আমায় বেধে নিয়ে এলে। আপনার কাছে? 

সত্যি, আপনি আমায় কেটে ফেলবেন? না কাকামশাই, আমার মা 

নেই-_ আমায় কেটে ফেললে বাবা কীদবেন, ধাত্রী-মা কাদবে__কলিঙ্গ- 

কাকা-_নন্দলাল দাছু_ সবাই কাদবে ! কাকামশাই, আপনার পায়ে ধরি 

আমায় কাটবেন না-আমি আপনাকে খুব ভালবাসবে! ! আপনার ছেলে 

মদনকে আপনি কাটতে পারবেন? তাকেও যেমন লাগবে, আমাকে 

কেটে ফেললেও যে তেমনি লাগবে কাঁকামশাই! 
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ৃষ্টবুদ্ধি। হু, কলিঙ্গ _নন্দলাল--ধাত্রী__কিন্ত সবার উপরে চন্দ্রহাস__ 

তোর এই মুখখানিই আমার চিন্তার বিষয় ! সাগর»বেধে ফেল এই মুখ 

চম্দ্রহাস। না__না_( সাগর চন্দ্রহাসের মুখ বাঁধিল ) 

ৃষ্টবুদ্ধি। গিয়ে বাও সেই নিদ্দিষ্ট মশানে গভীর বনমধ্যে আমার 

আদিষ্ট কার সম্পন্ন করতে ! [ চন্ত্রভাসকে লইয়া সাগরের দ্রুত প্রস্থান] 

এই রীতি । অগ্নি বখন গৃহ দগ্ধ করে, তখন মে ভাবে না, প্রলরের 

জলোচ্ছাস যখন পৃথিবী বক্ষ ভাপিয়ে নিয়ে যায়, তখন সে ভাবে না, 

উপবাসী ক্ষুধার্ত শাদ্দ,ল নিরীহ মেষশাবককে সম্মুথে পেয়ে সে শোণিত 

শোষণ করতে ভাবে না! তবে দ্বিধা কিসের--দক্কোচ কিসের? ভূমি- 

কম্পের কত্তব্য পৃথিবীকে রসাতলে স্থান নির্দেশ করা 

মদনের গ্রবেশ 

সদন | বাবাবাবা_ 

পষ্টবুদ্ধি। কে-মদন? কি চাও? 

মদন | চন্দ্রহাঁস--চন্্রহান-মা বললেন-চন্ত্রহাসকে অন্তঃপুরে 

নিরে যেতে ! | 

| ষটবুদ্ধি। তোমার জননীকে বলগে-চন্দ্রহাস গিয়েছে মশানে 

গ্রাণবলি দিতে! 

মদন বাবা! 

বষ্টবৃদ্ধি। কেন মদন? 

মদন | ীত্ভ 

| ফিরায়ে আন নে রতনে । 

আমি সাথী হয়ে তার নয়ন আসার মুহ্াইব করে যতনে ॥ 

তারে মায়ের কোলে ন'পিব, 

অমিয় কথ! কহিব, 

সুখের সায়রে মিলন গীথি গাহিব সান্তবন! দিব জীবনে ॥ 
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ষ্টবৃদ্ধি। মদন, এখান থেকে যাও- . 

মদন | বাবা, চন্ত্রভাসকে দাও, মা বলেছেন-চন্ত্রহাসকে সঙ্গে নিয়ে 

যেতে- 

ৃষ্টবুদ্ধি। বাঁও মদন, অবাধ্য ভয়ো না- 

মদন | চশ্ভাঘকে না পেলেন 

ৃষ্ঘবৃদ্ধি। কি? ওরে অবাধ্য বালক, এহ পদাথাতে-( পদাঘাত ) 

সহসা নরোত্তমের প্রবেশ | 
নরোম | আ-হা-হা, করলেন কি মহারাভ' ? অজ্ঞান অবোধ বালক, 

ভার অপরাধট। কি হলো যে, এমনি ক'রে পদাঘাত্েে- তাঁর ওপর নিজের 

পুত্র--শাসন করতে হয় ভাল কথায়- 

ষ্টবুদ্ধি। না! নরোভ্তম, আমি আমার পুত্রকে প্রশ্রয় দিতে বসিনি- 
আমি শাসন করতে বসেছি আমার বিঞ্রোহী প্রজার! 

নরোভ্তম | এই এতটুকু গ্রজা-একে শাসন করতে হবে পদাথাতে ? 

ৃষ্টবুদ্ধি। হ্যা, তোমার অসহা হয় তুমি এস্থান ত্যাগ করতে পার। 

নরোত্তম । নানা, আমার বেশ ভাল লাগছে ! পাঁচটা পাচ রকম 

দেখা ভাল ! নিজের ছেলে ব'লে শাসন করবেন না- একি অন্যায় কথা? 

আমার ঠাকুদ্দার এই রকম রাগ ছিল--শুনেছি এক চড়ে তিনি একট! 

হাতী মেরেছিলেন-তার মেজাজও ছিল সব্ধদাই তেরিয়া--গরম কত! 

গায়ে শাল-দোশালা চাপাতেন তাও একেবারে গরম আগুন ! আমাদের 

গীয়ে উন্নন জবলতো না! বিকেল বেলায় দেশের গিন্লিবান্িরা আমাদের 

বাড়ী আসতো-_রুটা বেলতে।-আর ঠাকুর্দার শালখান! পেতে তার ওপর 

ফেলে দ্রিত- দেখতে দেখতে ফৌস ফৌোপ ক'রে রুটাগুলো! ফুলে উঠতো 
মার দিস্তে দিস্তে রুটা তৈরী হতো ! জল মাথিয়ে, ঘি মাখিয়ে রুটার একে- 
বারে আগ্শ্রান্ধ হয়ে যেতো ! এ সব গল্প কথা দীড়িয়েছে মহারাজ ! বৃঝে 

দেখুন, আমার গাকুর্দার মেজাজট। কি রকম গরম ছিল--ঘাকে মারবে। 
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বলতেন €স শুনেই মারে যেতো! সে কাল আর নেই মভারাজ ! নইলে 

একটা পদাঘাত সন্ত করে ছেলেটা এখনো বেচে আছে! 

ৃষ্টবুদ্ধি। তোম।র গল্প শোনা আমি প্রয়োজন মনে করি না! 

নরোততম । বে আজ্ঞে কিন্ত পদাঘা তটা-- 

ষ্টবৃদ্ধি। পদাঘাতের প্রয়োজন হয়েছিল-- 

সাধনার প্রবেশ 

সাধনা । কিন্ত সে পদাথাত শুধু পুত্রের উপরেন পড়েনি মহারাজ, 

পুত্রের জননী ৪ নে আঘাত মন্যমে মন্মে অনুভব করেছে ! 

ৃষ্টবুদ্ধি। বাজ্ঞী, তুমি এখানে ? এ সভাগহ- রাজরাশীর যোগ্য 

স্ান নয় । 

সাধন! । মহারাজের অন্তুকম্পায় আজ আমি রাজরাণী_ রাজ। প্রকৃতি- 

পুঞ্গর আজ আমি রক্ষকারিণী জননী: এখন আমার কর্তব্য নয় মভারাজ, 

অন্তঃপুরে শুধু বিলাসের সামগ্রী হয়ে গড়ে থাকা! এখন আবদ্ধ-শীমার 
বাইরে ঘদি প্রলয় ঝটিকা বরে যায়, আমার কর্তব্য সেই গঞ্ডীর শত বাঁধা! 

অতিক্রম ক'রে প্ররূত মা হয়ে আসন্ন বিপদে সন্তানকে রক্ষা করা! তুমি 

রাজা রাজ্য শাসন করবে ভুমি-_আর সহধম্মিণা আমি, আমার এতটুকু 

কম্মদক্ষতা নিয়ে তোমার এনটুকু সাহাব্য করতে পারবো না? তুমি 

সামাজ্যবাপীর প্রতিপালক পিতা আমি সন্তানপালিকা জননী! 
ষ্টবৃদ্ধি) না--না” এ ভোমার নিন্দনীয় কাধ্য ! মদনকে নিয়ে তুমি 

অন্তঃপুরে যাও-- 

নাধনা | এরই মধ্যে? মদনকে পদাঘাতের কাধ্য শেষ হয়ে গেছে? 

তার ব্যথার অশ্র মাটাতে না৷ পড়তেই--তুমি ধৈধ্য হারিয়ে মায়ায় আকুল 
হয়ে উঠলে ? এই,দেখ মহারাজ,আমি অঞ্চলে তার গণ্ডের নয়নাঞ্ মুছিয়ে 

দিচ্ছি! তুমি আরও পদাঘাত কর সন্তানকে- চোখের জলে মা্টার পৃথিবী 

গ'লে সেও জল হয়ে যাক! শুধু পুত্র তোমার বিদ্রোহী নর--তোমার যত 
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গড়া ঢা এই রাজরানীও বিদ্রোহীণা । তাকেও শাসন নকর-__তাকেও পদাঘাতে 

তুমি কীর্তি অর্জন কর-_আমরা মাতা-পুত্রে তোমার পদাঘাত প্রত্যাশী ! 

( মদনকে লইয়া ধৃষ্টবুদ্ধির পদতলে বসিল ) 

ৃষ্টবুদ্ধি। চল নরোভ্তম ঠাঁকুর, রাজরাণীর মর্যাদা রক্গার জন্ত আমরাই 

সভাগৃহ পরিত্যাগ ক'রে যাই | [ প্রস্থানোগ্ভত ] 

সাধনা । তার পুব্বে আমার একটা প্রার্থনা শুনে যাঁও-- 

ৃষ্টবুদ্ধি। কি প্রার্থনা? 

সাধনা । চন্দ্রহাস কোথা? 

ৃষ্টবুদ্ধি। ভগবান জানেন__ 

সাধনা । না, ভগবানকেও ছাপিয়ে উঠে, তার চক্ষেও ধুলি দান ক'রে 

তুমি তাকে লুকিয়ে রেখেছ ! | 

ৃষ্টবুদ্ধি। আমি? 

সাধনা । হ্থ্যা, তুমি সাগরের হাতে ভুলে দিয়েছ তাকে তোমার 

কু-অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে ! ৃ 

ৃষ্টবুদ্ধি। আমি? সাগরের হাতে ? চন্দ্রহাসকে ? নরোত্তম ঠাকুর-- 

হাঃ-হাঃ_হাঁঃ_হাঃ | 

নরোভ্ম | মহারাজ, অত হাসবেন না, হঠাৎ শোক বা রাগের উপর 

হাসিতে হৃদপিগুটা খারাপ হয়ে যেতে পারে; কারণ বুকের কাজটা এখন 

একৃবগা হয়ে চলেছে কি না! এই কি আপনার হাসির সময়- এরপর 

মহারাণীর কথায় আপনাকে কাদতে হবে! এই বেল! হাসির দমকা 

ঝাপটাট! চট ক'রে সরিয়ে দিন! নইলে আমিও হেসে দম ফেটে মরে 

যাবো! আমার'বাবার হাসির ব্যায়রাম আছে-অনেক সময়ে রোগের 

খাতিরে হাসি না পেলেও ধার ক'রে হাসতে হয়! ও ধেরো হাসি হেসে 

ফল কি মহারাজ ? 

ষ্টবৃদ্ধি | হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ 



ি ্ র্ভা্ ্  নিনজা ৪৫ 
১ ৯০৩৯৭ জলিল এল লি শপ পাশা 

সাধনা | ও হাদি ঘটা আমি বঝতে পেরেছি মহারাজ! | এ হাসির 

অবকাশে চক্রান্ত স্থপ্টি হচ্ছে--নিজেকে অপরাধ মুক্ত করতে! 

ৃষ্টবৃদ্ধি। কিসের অপরাধ রাজ্জী ? আমি সরল ভাবেই পথ চল্ছি ! 

যদি আমার রাঁজকাঁধ্য্যে ক্রটা হয়ে থাকে, তোমরা আমায় ঘুক্তি দাও! 
আমি তো এমন বলি নাই বে, কোন দ্বিন কারো যুক্তি আমি গ্রহণ 

করবো না! 

সাধনা । আমি কোন ঘক্তি-ওর্কের মীমাংসায় এখানে আদিনি-- 

আমি চাই চন্দ্রহাসকে-- 

ৃষ্টবুদ্ধি। তুমি যেখান থেকে পার তাকে নিয়ে এসো তোমার অঞ্চল 

আশ্রয়ে, আমার কোন আপত্তি নাই ! আহা, বেচারী পিতৃহীন সন্তান-- 

সাধনা । পে কোথায় তুমি জান না? 

ৃষ্টবদ্ধি। আমি ছুঃখিত তার অবস্থায় 

সাধনা । সাগর তবে কোথায় নিয়ে গেল তাকে? 

ষ্টবুদ্ধি। তাই না কি? সাগর? চন্দ্রহাসকে নিয়ে এসেছে? 

নাগর? আমি তাকে পুরস্কত করবো 

সাধনা । মহারাজ ! তোমার পায়ের তলায় পড়ে কাঁতর আুনাদে 

জানাচ্ছি--এই একটা নিবেদন--চন্দ্রহাসকে ফিরিয়ে দাঁও- সারা জগত 

তোমার সকল অবিচার বিস্বৃত হবে-_-এই একটা পুণ্য কীঙ্ডিতে ! নইলে 

ভুমি থাকবে না--আমি থাকবো নামদন থাকবে না--তোমার সাধের 

ধশব্ধ্য পুড়ে ছাই হয়ে যাবে শ্মশান সাম্রাজ্যে একমুষ্টি ভম্মের উপর নৃত্য 

করবে শকুনি গৃধিনী! ওগো স্বামী-ওগে। দেবতা-বাচ তুমি সকল 

পাপ থেকে-আনি সাধনা করবো তোমার 'জন্য ভগবাঁনের আশাব্বাদ 

আকর্ষণ করতে ! 

ৃষ্টবৃদ্ধি। স্তব্ধ হও! চন্ত্রহাস কোথাআমি জানলেও তা 

বলবো না! ৰ 

৮ ৪ » শি ০ পিপিপি শাস্পী শিপন শপ 
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সাধনা । বলবেনা? 

ৃষ্টবদ্ধি। না 

লাধনা | কিন্তু ধন্ম আছে_-আছে রক্াকর্ভা ভগবান ! 

ধবংস হবে সব বিধির ইঙ্গিতে 

হিংসার আচারে চন্ত্রহাসে করিলে সংহার ! 

ভেবে দেখ স্বামী---কি কারা করেছ ! 

জদরের রুদ্ধদ্বার ভা 

জাগাইযা নিদ্রিত বিবেকে 

করহ জিজ্ঞাসা. 

আকাশের (কোন্ মণিময় সিংহাসন হ'তে 

সাধনার সুথসুথা ফেলেছ ভূতলে ! 

বীরাচারী পরম ক্ষত্রিয় তুমি, 

রণস্থলে বীরের সংগ্রামে 

কোটী কোট নররক্তে মিটে না পিস্থাসা, 

তাই রক্ত আশে 

কষুদ্রমতি শিশুনাশে সঞ্ধল্প তোমার ? 

ভেবে দেখ, তীক্ষধার মহাঁখডে 

ছিন্ন করি জীবন্ত মুণালে 

বৃস্তচ্যুত অফুটন্ত সোণার কমলে 

কাল মহানলে অকালে শুকাতে চাও! 

কিন্তু ধর্ম যদি সত্য হয়, 

গুরু পুজা ইষ্ট পূজা__ 

পরিণামে মঙ্গল মিলায় যদি, 

তবে শত বটিকায়, শত বজ্াঘাঁতে, 

তীক্ষধার অসির সম্মুখে, 
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ষ্টবদ্ধি | 

'পাধনা | 

লুলদ্রহাঁস ৪৭ 

গ্রদীপ্ত ভাস্কর সম, চন্দ্রহাস স্বতেজে আপন, 

রহিবে উন্নত শির হিমাদ্রি সদৃশ; 

চক্রান্তের কাল বিষধর 

বিস্তারি অযৃত ফণা, পারিবে না 

দংশনে গরল ঢালি জীবন নাশিতে ! 

এখনও সতক হও, 

ফিরে এসো ধ্বংখের ও দ্বণা পথ হন্ছে।! 

ভুলে কি রাজী _ 

কি সম্বন্ধ তোমায় আমায় ? 

[ই শত তপ্ত শলাকার মত নো 

বাকাবাণ করিছ বর্ষণ? 

ন] না, ভুলি নাই স্বামী ! 

ভূলিতাম যদি, তবে 

বাক্যবাণ প্রয়োগের না হইত প্রয়োজন! 

দেশবামী কবে তুমি স্বামী মম, 

আর তুমি রবে দীড়াইয়। 

পাপের বেদিকা গড়ি, ভর দিয়া পদযুগে, 

স্কীত বক্ষে উন্নত গ্রীবায় 

তুলিতে মাথায় জগতের অভিশাপ রাশি, 

তাপে যার আমও শুকায়ে যাবো, 

নিন্দা যার আমারে দহিবে, 

মন্মজ্বালা বার ধৈর্য ধরি আমারে সহিতে হবে 

সে যে সহযের অতীত মম ! 

সারাটা জীবন ব্যাপী 

তোমা সনে সম্বন্ধে জড়িত-_ 
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তাহ! ভূঁলিবার নয--মুছিবার নয়-- 

তাই যুক্তি দিয়ে, স্বার্থ দিয়ে, 

অনুরোধে আবেদনে জানাই চরণে 

বাধ হিয়! মায়ার বাধনে-- 

লালসা আগুনে নাহি দাও বিসঙ্জন 

সর্ববিধ লোঁকাচাঁর নীতি সমুদর ! 

ধীরা ও নন্দলালের প্রবেশ 

বীরা । সাগর! সাগর! কই, কোথায় সাগর? সাগর আমার 

চন্দ্রহাসকে নিয়ে এসেছে । 

ৃষ্টবুদ্ধি। চন্দ্রহাসকে? সাগর তাকে কোথায় পেলে? তুমিই ত 

চন্ত্রহাসকে এই কয়দিন লুকিয়ে রেখেছিলে ! ছেলে চুরি করলে তুমি- 
দৌঁষ দিচ্ছ সাগরের ?_আর যদিই সে চুরি ক'রে থাকে, তাহলে সে 

তোমার মতই অপরাধী ! 

ধীরা। হ্যা, আমি অপরাধী--কিস্ত আমি তাকে চুরি করেছিলুম 
ন্নেহ আর সাস্বন! দ্রিতে, কিন্তু সাগর তাকে অপহরণ করেছে তাড়নায় 

তার জীবন সংহার করতে ! | 

ৃষ্টবৃদ্ধি। তা আমি কি করবো! বল? না হয় সেই অপরাধে আমিও 
সাগরের জীবন সংহার করতে পারি । যাঁও, আমি বিচাঁর ক'রে তাকে 

দণ্ড দেবো! এ রাঁজসভা- তুমি, নন্দলাল--এখানে দাড়ালে ধন্মীধি- 

করণের অমধ্যাঁদ করা হয়। 0. 

নরোত্তম | ঠিকইতো, তোষর! জোর ক'রে দিন ছুপুরে আকাশে 

চাঁদ উঠিয়ে জ্যোৎমা! ভোগ করতে চাঁও না কি? যিনি মরছেন, তাকে 
শান্তিতে মরতে দাও ন1 বাপু! যদি বেঁচে ওঠে সে ভগবানের হাত যশ-_ 

তোমরা হাক পাঁক করলে চলবে কেন? শুধু চোখ চেয়ে দেখে যাও 
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বাগ অনৃষটে থাকে ক বাঁঢুক না_সোনার অস্টালিকা হোক- হাতীশাবে 

হাতী থাকুক--ঘোড়াশালে ঘোড়া থাকুক- বিয়ে! হোক--ছেলে- 

পিলে হোক-_সথখে স্বচ্ছন্দে থাকুক-শুধু দেখে যাও_কথা কইলেই 
গগ্ুগোল-__ 

সাধনা । নরোত্তম ঠাকুর! আপনর মত দুষ্টি নিয়ে জগতে ফ্রাড়ালে 

জগৎ দিন দিন নিম্নস্তরেই নেমে যাবে! মাহষের ভুলের সংশোধন ন। 

করলে ভূলই জগতের করণীয় কাধ্য হয়ে দাড়াবে! ধৈর্য মানুষের পরম 

ধশ্মা, কিন্তু সে ধৈষ্যের একটা সীমা আছে। আপনার মন্ত্রণা বাতুলতার 

পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়! 

ধীরা। রাণী মা! তুমি সামাজ্যের নৃতন রাণী! বল মা, তুমি 

জগতের আনীর্বাদ চাও, না অভিশাপ চাও ? 

সাধনা । আশীব্বাদ লাভ কি সবার অদৃষ্টে ঘটে মা? আমার রাণীত্ব 
শুধু অভিশাপ কুড়,তে। 

বীরা। এ কথা বলতে পারলে ম1? স্থুদূর গগন প্রান্তে একটা একটা 

ক'রে উজ্জল তারকা ডুবতে চলেছে, দেখতে দেখতে পুণিমার চাদ রাহুর 

করালগ্রাসে অনৃষ্ঠ হয়ে যাঁর, তুমি সাধন শৃঙ্খলার তাঁর প্রতিকার ক'রতে 

একটাবার চেয়ে দেখবে না? অনিয়মে আকাশের গ্রহ কেন্দ্রচ্যুত হয়ে 

মাঁটাতে আছড়ে পড়েছে, চেতনে অচেতনের উপদ্রব, জীবে জড়তাঁর উদ্ভব, 

পূর্ণ মঙ্গল ঘটের নিরঞ্জন, তুমি শুধু দাড়িয়ে দেখবে--কথা কইবে না? 

তুমি ঘদি জেগে ওঠো মা, তবে আনন্দে নীরব সাগর ন্ফীত বক্ষে 

মন্দাকিনীর গৌরবে ফুলে উঠবে__জ্যোতস্ালোকে কুস্থমে কৌমল সরল 

হাসি ফুটে উঠবে__তারাঁর মালা জাগ্রত হবে__ পৃথিবী বক্ষে আশীব্বাদের 

বন্যা ছুটে আসবে ! মাগো, তুমি সম্তানের জননী-_সম্তানকে বাচাও-_ 

সাধনা । দেখ মহারাজ, এ কলঙ্ক কার? তোমার না আমার? 

কে বুঝবে জননীর বুকের স্পন্দন? আমিনা তুমি? ধাপে ধাপে কে 

৪ 
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আমাকে নিন্থার , নরকে নিক্ষেপ করছে? আমি নিজের না ক্রি! ? হার 

মহারাজ, আমাকে মৃত্যুর পথ দেখিয়ে দাও, সংসারে মা হওয়ার বড় 

জালা-_-বড় মন্মস্তদ যন্ত্রণ। ! 

নন্দলাল। এই দীনহীন দাসের একটা নিবেদন মহারাজ ! রাজবৃত্তি- 

ভোগী আমি--আপনাদেরই নির্দিষ্ট গৃহে দাস্তবৃত্তি করি_-জীবন পণ ক'রে 
আপনাদেরই জন্ত লাঠি ধরে শকত্রর গতিরোধ ক'রে আসছি--আজীবন 
সত্য ছাড়া মিথ্যার পুজা! করিনি--দাসত্ব ছাড়া প্রভৃত্বের কল্পনা করিনি-_ 

আজ এই দীনের একটা মাত্র প্রার্থনা পূর্ণ করতে আপনি কি কাতর হবেন? 
ৃষ্টবুদ্ধি। কি চাও তুমি? | 

নন্দলাল। আমার বুক থেকে সাগর আমার অজ্ঞাতে খেলার শিশু 

চন্ত্রহাসকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, তাঁকে আমার এই বুকের মাঝে ফিরিয়ে 

দাও রাজা ! 

ৃষ্টবুদ্ধি। বাঃ, চমৎকাঁর--অবহেলায় রত্ব হারালে তোমরা--আর 

সেই রত্ব আমায় খুঁজে আনতে হবে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে? 

চন্ত্রহাসকে এত ভালবাস যদি তোমরা, তাকে তোমরাই খুজে আন-_ 

এনে আমার এই বুকের উপর ধর-_আমিও তোমাদের মত ভালবাসবো 

তাঁকে ! আহা, সে পিতৃ-মাতৃহীন বেচারী-_ 

ধীরা। ভালবাসবে রাজা? ঠিক আমার মত--ঠিক নন্দলালের 

মত? সত্যই মহারাজ, সে ভালবাসার সামগ্রী! সবার বুকজোড়া 
ভালবাসায় সে বাচুক! তার মা বিশ্বাস ক'রে আমার ভালবাসার বুকে 

স'পে দিয়ে স্বর্গে লে গেছেন, আমি পক্ষী শাবকের মত তাকে আকড়ে 

ধরেছিলুম ; আমায় ভাকতে। মাসী মা-আমি সংসার ভুলে যেতুম__ 

আমি নেহের চুম্বনে তার রাঙা গাল রাডিয়ে তুলতুম ! সে নিষ্পাপ 

সে সরল--সে শিশু-_সে আমার গ্রাণ--পাপিষ্ঠ সাগর তাকে ছিনিয়ে 

নিয়ে গেছে আমার কোল থেকে! 



দি গর্ভ ক্ষ চ্কক্রহ্া্ল ৮১ 
শপ িপাটিশপা স্পা সপ পাপন শাপলা শিস পিপিপি পপশিপপীস্পিপাস্পি পিসি লস্ট লস পাপ পপি দিিশিদপাপাসপাপািপেস সপ 

খষ্বদ্ধি | আমিতো এখনো বলছি, তোমরা সাগরকে ধ'রে এনে দাও 

আমার সম্মখে- আমি তাকে দণ্ড দোবো ! 

নন্দলাল1 তুমি আদেশ দাঁও রাজ।-_সাগরের ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে এসে 

তোমায় উপহার দোবো! সে বিশ্বাসঘাতক--সে পারে না এমন কাঁজ 

জগতে তার নেই! সে অর্থ পিশাচ--তাকে তুমিই পাঠিয়েছ প্রভু অথের 
লোভ দেখিয়ে চন্দ্রহাসের জীবন সংহারে ! বল রাজা- কোথায়? কোন্ 

শ্শানে কিম্বা! মশানে ?. কোন্ পর্বতে কিম্বা অরণ্যে? বল, কোন স্বার্থে 

চন্দ্রহাসের জীবন নংহারের প্রয়োজন ? তার প্রাপ্য রাজ্য তাকে দেবার 

ভয়ে? সে ভবিষ্যতে তোমার প্রাথ সংহার করতে পারে তার ভয়ে? সে 

উশ্ব্যের উপর বসে থাকলে তোমার সন্তান-সন্ততি ভিক্ষুকের মত সেই 

দিকে তাকিয়ে থাকবে তাঁর আশঙ্কায়? কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি রাজা, 

সে তা চাইবে না--তাঁকে আমি ভিক্ষুক সাজাবো_দীনতা শেখাবো_- 

লালসার বুকে পদাঘাত করতে শেখাবে ! শুধু তার প্রাণ ভিক্ষা দীও-_ 

এই একটা মাত্র নিবেদন প্রভু _ভৃত্যের এই নিবেদন । 
ধীর । হ্্য। মহারাজ, আপনার এই ধর্মীধিকরণের সম্মুখে ঈাড়িয়ে 

আপনার পত্বী-পুত্রকে সাক্ষ্য রেখে-সবার বড় ভগবানকে সাক্ষ্য রেখে 

বলছি--আপনি আদেশ দিন কুমার চন্দ্রহাসকে প্রেতমন্দিরের উপসাধক 

সাগরের পৈশাচিক নৃশংসতার হাত থেকে ফিরিয়ে আনতে--বলুন তার 

রক্তপিয়াী লোল রসন৷ ছিন্ন ক'রে সাগরের প্রেতকাধ্য সম্পন্ন ক'রে 

চন্ত্রহাসকে ফিরিয়ে আনতে তাহলে আর এই নন্দলাল আর ধাত্রীকে 
এখানে দেখতে পাবেন না । আমর! কুমারকে বুকে নিয়ে আপনার সকল 
কণ্টক অপদারিত করতে এ রাজ্য পরিতাণাগ করে চলে যাবো! তন্ন 

তন্ন ক'রে অন্বেষণ করলেও আমাদের খুজে পাবেন না! মহারাজ, 

কুমারকে মুক্তি দিন__ 

নন্দলাল। রাজা--রাঁজা, কুমারকে মুক্তি দাও__ 



৮১. ঢতক্তহ্হাস্ন [দ্বিতীয় অঙ্ক 
পাস ক তত শী ০৮০ ০. রত শীপশাতিশ পাশপাশি ০ পপি দি শাশিলিপাসিত তস্সীলাপিিশ তি শশা শিশািশ টি শ্স্পশীিশি লি শিট শশী 

সাধনা | ওগো! স্বামী, বুঝি বিশ্বব্রঙ্াণ্ড চৌচির হ'য়ে গেল স্পেহের 
করুণ-কণ্ঠের আর্তনাদে ! তোমার সহধন্মিণীর অন্ুরোধ-_ কুমার চন্দ্রহাসকে 

মুক্তি দাও! 

মদন | বাবা, সন্তানের বুকে পদাঘাত কর-__তাকে হত্যা কর- তবু 

তোমার সন্তানের অন্ুরোধ- চন্দ্রহাসকে মুক্তি দাও । 

নরোত্ম । মহারাজ, বিবেকের একটু ক্ষীণ আলোক-রশ্মি সম্মুখে 

রেখেও, ঘুমন্ত ছিন্ন বীণাতে সুরের বঙ্কার দিতে কোমল করের স্পশ স্থষ্ট 

করুন! আমারও অন্ুরোধ--ভূতপুর্ব মহারাজ দধিমুখের কুমারপুত্র 

চন্দ্রহাসকে মুক্তি দিন ! 

কলিঙ্গের প্রবেশ 

কলিঙ্গ। ব্যর্থ অনুরোধ! ও হৃদয় এতটুকু চঞ্চল হবে না ভূলোক- 

ছ্যুলোক ত্রিলৌকবাসীর অনুরোধে ! দেখতে পাচ্ছেন, কত স্থির শান্ত 

ীমুণ্তি! ঝড় উঠবে না অথচ নৌকা ডুবি হবে! দেখতে পাবেন স্বচ্ছ 

সরোবরের ফুল্লকমল সদৃশ সরল মুখের প্রাণারাম হাসির ছবি-_-অথচ 

নিশ্বাসে বেরিয়ে আসবে ধ্বংসকরী গরলের আ্োত! অনুরোধে দেখতে 

পাঁবেন ক্সিগ্ধ করোজ্জল দীপের নয়নাভিরাম স্থকোমল রশ্মি কিন্তু অন্তরের 

তখপে নিভে যাঁবে সেই আলোর মাল! ক্ষণগ্রভার ক্ষণিক প্রভা বিস্তার 

করে। অনুরোধে নয়__দৈব নির্ভরতায় নয়--পুরুষকারের দত্তে নিজের 

চেষ্টায় বাচাতে হবে রাজকুমারকে ! ছুটে যাও ধীরা-_ছুটে যাও ননদলাল- 

পাহাড়তলীর ভগ্ন কালীমন্দিরের জঙ্গলে সাগর নিয়ে গেছে চন্ত্রহাসকে 

বলিদান দিতে । 

নন্দলাল। বলিদান দিতে? 

ধীরা। সেকি- চন্ত্রহাস_ চন্দ্রহাস-__ 

সাধনা । আকুল হয়ে! না ধীরা--আমার আদেশ-_কুমারকে উদ্ধার 

ক'রে, এক হাতে সাগরের ছিন্নমুণ্ড আর এক হাতে জীবন্ত চন্দ্রহাসকে নিয়ে 



দি গর্ভান্ক ॥ টারজান ৮২৩ 

ফিরে আসবে ৃ আশ শাভীত পুরষ্কার-_মায়ের বং ব্কে স্তন ২ তুলে দেবার 
নি [ মদনকে লইয়া সাধনার প্রস্থান । 

ধীর । নন্দলাল, আমরা যাবার পৃর্ধে চন্ত্রহাস বেচে থাকবে তো ? 
আমি তাকে জীবন্ত কোলে নিয়ে তার মুখে মাঁপী-মা ঝলে ডাক শোনবার 
অবসর পাবো তো? 

নন্দলাল। ভয় কি ধীরা-_সেখানে ভাঁঙা মন্দিরে মা আছেন তার 
সন্তানকে রক্ষা করতে! সেকি যে সে মা সারা বিশ্বথানাকে সন্তান বলে 
বুকে তুলে নেয় ! ধীরা, বুক বেধে চোখের জল মুছে আমার সঙ্গে এসো-_ 

[ নন্দলাল ও ধীরার প্রস্তান | 

ষ্টবৃদ্ধি। তারপর? নরোন্তম ঠাকুর__তুমি কিছু করবে না? 
নরোন্তম। আজ্ঞে করবো বই কি-বাড়ী গিরে গরম গরম ছুটা ভাত 

খেয়ে একটু নাক ভাকাইগে-_ [ প্রস্থান । 

ৃষ্টবুদ্ধি। বিদ্রোহ-বিদ্রোহ-কিন্ত জানে না কেউ এ বিদ্রোহীতার 

পশ্চাতে ছুটে যাবে তাদের জীবন্ত মারণ অস্ত্র | 

[ তরবারি উন্মোভন করির। প্রস্থানোগ্যত | 

কলিঙ্গ। (ক্ষিপ্র হস্তে তরবারি উন্মোচন করিয়া ধৃষ্টবুদ্ধির তরবারিতে 
আঘাত করিয়া ১ সে মারণ অস্ত্র গ্রতিহত হয় কলিঙ্গের শক্ত বিমদ্দন তীক্ষ 
অন্্ে। | 

ৃষ্টবুদ্ধি। ( প্রক্কৃতিষ্থ হইয়া ) ও, আমি ভূল করেছি__তুমি যে আমার 
আমার দক্ষিণ হস্ত-_ 

কলিঙ্গ। কিন্তু স্মরণ থাকে যেন- মন্ত্রী হত্যা করেছিল রাজ 
দধিমুখকে বিষ থাইয়ে ; কলিঙ্গও বিষ তৈরী করছে তাঁর মন্্ীত্ব অক্ষুণ্ণ 
রাখতে রাজা ধৃষ্টবু্ধর প্রাণ সংহারে ! | প্রস্থান । 

ৃষ্টবুদ্ধি। তাই নাকি? বিষের রাজ্য বিষের বাটিতে ধ্বংস হবে? 
না কলিঙ্গ_সে বিষ তোমারি প্রাপ্য! [প্রস্থান । 

মন্ত্রী 



ভুভীন্ গণ্ভা্ক 

পাহাড়তলী--ভগ্র কালীমন্দির 

সিদ্ধেশ্বরী 

সিদ্ধেশ্বরী । গীভ ৷ 

কাহার উনগিতে শব নজ্বাতে সাধন! ইঙ্গিতে আমি কপালিনী। 

বিষে কি অমতে আধারে আলোতে কোন্ জলধি হ'তে শিবের শিবানী ॥ 

কোন্ আবাহনে কোন্ সে মন্ত্রে কোন্ জাগরণে কি নবতন্ত্ে 

কোন্ দে অতীতে মিলনে দ্বন্দে কি মহাছনে সমর রঙ্গিণী ! 

হাসি কি রোদনে মাল! চন্দনে জাগ্রত আমি (ক ধ্যানে বন্দনে ৫ 

কাহার করমে এলায়িত কেশ! কালোরূপে করে আলোর পিয়াস, 

প্রেমিক! আমি প্রেমিকের আশা, বাভান পরশে প্রকৃতি মোহনী ॥ 

সিদ্ধেশ্বরী । এই পরিত্যক্ত প্রান্তরে রচিত হয়েছিল কত যত্বে আমার 

সাধন! মন্দির! কত অবহেলায় তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বৈষম্যের 

করম্পশে চালিত মোহান্ধব জব লোক দেখানো পজা করতো আমার কত 

ঘটা ক'রে নৈবিষ্ভের থালা সাঁজিয়ে_-আজ সেখানে শুগাল-কুঝুরের 

আর্তনাদ! একদিন সাজিয়ে দিয়েছিল তার! মঙ্গল প্রদীপ জেলে আলোর 

মালা--আজ দেখানে অন্ধকার ! ভেবেছে, এখানে তাদের মা নেই--তাই 

মন্দিরের সংস্কার হয় না--তাঁই রৌদ্র জল সহ্য ক'রে মা পড়ে আছে এই 

পরিত্যক্ত প্রান্তরে! ভেবেছে, তাদের মা এখানে দসুযুতা করে রক্তপানে 

ক্ুনিবৃত্তি করে-__তাঁই চন্দ্রহাসকে নিয়ে আসছে এই ভগ্র মন্দিরের 

গভীর অরণ্যে তাঁকে বলিদান দ্রিতে। কিন্তু ওরে চন্দ্রহাস_-এ তোর 

বৈষ্ণবী-মা-রক্তপানে তৃষ্ণ। নিবারণ করে না বৈষ্ণব আচারে অকাতরে 

এ মা নিজের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে তৃপ্তি লাত করে। 

[ প্রস্থান । 



তৃতীয় গর্ভীঙ্ক 
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পা পা্িতিস্শিাশপপিলিপিশপীসসিপা শীলা পদ পি লতি 

মুখ-বাধা চন্দ্রহাসকে লইয়া সাগরের প্রবেশ 

সাগর। হ্যা, এইখানে চুপটী ক'রে দীঁড়া ! এইবার মুখের বাঁধন খুলে 
দিয়ে কড়া ক'রে হাত ছু'খানা বেধে ফেলি। (তাহাই করিল ) 

চন্ত্রহাস। না-না, সাগর-দা, তুমি আমায় অমন ক'রে বেঁধো না। 

আমি তো তোমার কোন অনিষ্ট করিনি? এ অক্ত্রে তুমি আমায় হত্যা 

করবে? সাগর-দা, তুমি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল-তুমি এত 

বড় নিষ্ঠর- আমায় পশুর মত হত্যা করবে? তুমি আমায় কতদিন 

কোলে নিয়ে বেড়িয়েছ__-কত আদর করেছ! আজ আমার কেউ নেই 

ঝলে তুমি আমায় হত্যা করবে? 

সাগর । তা কি এখনো বুঝতে পারিসনি ? মহারাজ বৃষ্টবুদ্ধির আদেশ 

_তোকে কেটে ফেলে রক্তমাখা হাতে তার সামনে গিয়ে বাড়ালে আমায় 

পুরস্কার দেবেন লক্ষ স্বণমুদ্র আর অদ্ধেক রাজ্য? ওঃ, তোর মুণ্ডের 
এত দাম? তোকে কাটলে আমি রাজা হবো! ওঃ, মহারাজ ৃষ্টবুদ্ধি 
বলেছে আমি রাঁজা হবো-- 

চন্ত্রহাস। তুমি অর্থলোভে আমায় হত্যা করবে? এই নাও আমার 
গায়ের অলঙ্কারগুলিও খুলে দিচ্ছি, দয়া করে আমায় ছেড়ে দাও, আমি 

বড় হয়ে যখন রাজা হবো, তোমায় অনেক অর্থ দোঝো-_-তুমি কত অর্থ 
চাও? অনেক--অনেক অর্থ দোবো। 

সাগর । ওঃ, তুমি বড় হয়ে আমায় অর্থ দেবে, তবে আমি ভোগ 
করবো? ততদিনে বাচি কি মরি তার ঠিক নেই, আঁর তাই বিশ্বাস করে 
আমি সামনে থেকে রত্বের পাঁজা সরিয়ে দোবো? হ্যা, অত বোঁকা 
আমি নই ! ওঃ লক্ষ স্বরণমুদ্রা-_আমি রাজা হবো--আর অলঙ্কারগুলো ? 
ও গুলোতো ফাউ-- 



০৬ টিরিরাতা হাঃ অঙ্ক 
এসির সির সিটি ৯ এস্টিত এ ৯৮ ৩ দি শাসিত তলা 

চনরহাস। সাগর-? দা, তোমার প্রাণে কি এতটুকু দয়! হয় না? 

সাগর-দা, আমার কেউ নেই- তোমার হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে আমায় 

বুকে তুলে নাও! আমাকে ভাই বলে আশ্রয় দাও । 

সাগর । বাপরে-তীহলে আমার গর্দান। যাবে-- 

চক্ত্রহাম। না সাগর-দ1, ভগবান তোমায় রক্ষ। করবে! 

সাগর । আরে থাম-_-ভগবান রক্ষা করবে 1- ভগবান তোকেও রক্ষা 

করতে পারবে না! আমার অদ্ষ্টে জল্ জল্ করছে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা--ঝল্ ঝল্ 

করছে একটা সোনার রাজ্য ! ভগবান আমাকে রাজ। করতে চলেছে,আর 

তুই ছোড়। মিছে বক্ বক করছিস্--আমাম় কেটোনা-_ বুকে তুলে নাও-! 
শুধু কাটবো? কেটে দশ টুকরো করবো-_বিশ টুকরো! করবো ! ভগবানের 

বাবার ক্ষমতাও নেই তোকে রক্ষা করে! 

চক্ত্রহাস। তা নয় সাগর-দা-_-ভগবাঁন যদি সত্য হয়, বাঁচা ঘদি আমার 

অনৃষ্টে থাকে, নিরাশ্রয়ের সহায় ভগবান তোমার হাতের থঙ্গ কেড়ে নিয়ে 

তোমাকেই খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে ফেলবে- ভগবান দয়াময় ইচ্ছাময়__ 

তার দয়ার সীমা নাই- ইচ্ছার তুলনা নাই-_ 

চন্দ্রহাস। সী 

তার নাম রেখেছি দয়াময় । 

আমার দয়ার নিধ দয়াল হরি ডাকলে সেকি দুরে রয়॥ 

নিদয় ভরা আধার কালো, 

মুছিয়ে হরি ভ্বালবে আলো, 

তার ধন্দন ভাল কর্ম ভাল দয়া তাহার ভূবনময় ॥ 

তাকে পাওয়। যায়-_-মনোমন্দিরে তাকে পাওয়| য়ায়। 

তার রাঙা পদতলে পরাণ স'পিলে মনোমন্দিরে তাকে পাওয়া যায়, 

আমার প্রাণের হরি মদনমোহন শ্বশানে মশানে দিবে জয় ॥ 
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সাগর । আরে রেখে দে তোর দয়াময়--ও সব তক্তিটক্তি রাখ! 

অলম্কারগুলো একটা একটা ক'রে খুলে ফেলে ঘাড় নীচু ক'রে বোস 

আমি ধড়, থেকে মুওঁটা নাবিয়ে দিই ! যত দেরী হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন 

আমার চোখের সামনে থেকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রী পালিয়ে যাচ্ছে-_তাদের 

যেন ডান! গজিয়েছে--উড়ে উড়ে মেঘের কোলে লুকিয়ে যাচ্ছে। 

চন্ত্রহাস। এ স্বর্ণমুদ্রার মত তোমার জীবনের সকল সাধ আশা ভবিষ্যুৎ 

এ মেথের কোলে লুকিয়ে যাবে! আমাকে হত্যা করলে__ভেবেছ কি 

তোমায় শাস্তি দেবার কেউ নেই? ভেবেছ কি দয়াময় হরির দয়ায় আর্মি 

বঞ্চিত? ভেবেছ কি এ ভাঙা মন্দিরের ম। বিগ্রহের বুক থেকে পালিয়ে 

গেছে? সাগর-দা, তোমার পায়ে ধ'রে কেঁদেও যদি তোমার দয় না পাই, 

যদি নিষ্ঠর পাষাণের মত আমায় হত্যাই কর--তবে আমার ভক্তবাগ্তাকল্প- 

তরু হার এসে আমায় রক্ষা করবেন- মন্দিরের এ মা এসে আমায় বুকে 
তুলে নেবেন ! বধ কর সাগর-দা_ আর আমি তোমাকে ভয় করি না! 

সাগর ওরে,যমের বাড়ী যাবার সময় মানুষের ভয়-ভক্তি, কিছুই থাকে 

না! আর থাকলেই বা হচ্ছে কি--যম তো আর ছেড়ে কথা কইবে না! 

আমিও আজ সেই যমের দ্োসর-আমার ভয় করলে তুই মুও দিবি কি 

ক'রে? আমি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা হাতে নিয়ে ধেই ধেই ক'রে নাচবো কি ক'রে? 

নেনে, ঝসে যা বসে যা_আমার হাতের অস্ত্র লকৃ লক্ করছে-_ 

গুভক্ষণে কোপটা হয়ে গেলে বাচি। নে, অলঙ্কার খুলে দে ! 

চন্দ্রহাস। আমি তো আর আপত্তি করছি না সাগর-দা ! আমি মরে 

গেলে তূমি নিজের হাতে সব খুলে নিও! হরির চরণে, এ মায়ের চরণে 

নিজেকে উৎসর্গ ক'রে সংসার থেকে বিদায় নেবার সম্মতি পেয়েছি ! 

কেবল বিদায় নেওয়া হয়নি বাবার কাছে, বিদার নেওয়া হয়নি আমার 

ধাত্রী মার কাছে, কলিঙ্গ কাকার কাছে, নন্দলাল দাছুর কাছে! সাগর-দা, 

আমার জন্য তারা কাদলে তাদের সান্তনা দিও_-বলো--আমি হাসতে 
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হাসতে তোমার অঙ্কের তলায় মাথা! পেতে দিয়েছি, আমার একটুও 

' লাগেনি-আমি মরে শাস্তি পেয়েছি । 

সাগর । তা বাকে যেমন বলতে হয় বলবো বই কি-_যাকে যেমন 
বোঝাতে হয় তাঁর ব্যবস্থা করতে ছবে বই কি? লক্ষ স্ব্মুদ্রা পুরস্কার 

পাবো এর জন্য যেমনটা করা দরকার তেমনটা মানিয়ে করতে হবে বই 

কি! আভা, ভা! মন্দিরের মা আমার হাসছেন-_ আহী, মুখ রাখিন মা 

মুখ রাখিন-_করক'রে ন্বর্ণমুদ্রার ধাম! আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে তুইও 

খিল খিল ক'রে হাস-_ আমিও ভাসতে হাসতে দম ফেটে ম'রে যাই ! 
( খঙ্জ উত্তোলন করিয়া) মার--মার-- এইবার ধলিদান-__ 

চন্দ্রহাস। হরি ভরি, পদ্মপলাশলোচন--রক্ষ! কর-- রক্ষা কর! জয় 

তারা-জয় তাঁরা 

সাগর | জন্ন তারা-জয় তাঁরা-_( ভত্যায় উদ্যত এমন সময় নেপথ্যে 

ধীরার কণম্বর শোনা গেল-_ “চন্ত্রভাস- চন্দ্রহাস-+নন্দলাল- এই দিকে 

- আমি আর্তনাদ শুনতে পেয়েছি”-) কে? নন্দলাল? ধীরা? তারা 

আসছে চন্দ্রহাসকে বাচাতে? ন! নাঁ চন্ত্রহাস, তোর বাচা হবে না। 

চন্দ্রহাস। ধাত্রী-মাধাত্রী-ম1-_ দাদু দা 

ধীরার প্রবেশ 

ধারা । চন্ত্রহাস_বাপ আমার-মাণিক আমার! (চন্ত্রহাসকে বুকে 

জড়াইয়া ধরিল ) 

সাগর। সরে যাও--স'বে যাও ধীরা- আমার কার্ষ্ে বাধা দিলে 

তোমারও নিস্তার নেই! এখন সারা. জগৎট1 আমার চোখের সামনে 

ঘুরছে__-লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আমার চোখের সামনে নৃত্য করছে! ছেড়ে দাও 

চন্দ্রহাসকে-_আকড়ে ধরে থাকলে তাকে ব'চাতে পারবে ন1। 
ধীরাঁ। বাচাতে পারবো না? ওরে সাগর, তবে কি জন্তে এই বনের 

মাঝে অস্রজল সম্বল ক'রে ছুটে এসেছি? কার ইজিতে--কিসের আশায়? 
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তির বুকে বরাক হত্যা করতে হ'লে উাগারেও তা করতে 

হবে! ছেলে বুকে নিয়ে আজ আমি প্রাণ বলি দোবো ! ওরে নিষ্র__ 
ওরে অর্থলোভী পিশাচ-_ফেল্ দেখি তোর এঁ তীক্ষ খরা আগে আমার 

গলায়--দেখি কত শক্তি তোর-_ 

সাগর | ওঃ, উনি না বিইয়ে কানায়ের মা! মা বিয়োলোনা বিয়োলো 

মাসী, ঝাল খেয়ে মলে পাড়াপড়মা ! কোথাকার কে তার ঠিক নেই-__ 

উনি ছেলের মা! সরে বা সরে ঘা মায়া কান্না রাখ । তুই রাক্ষসী 

ডাইনী-- ছেলেও খাবি-আমার লক্ষ স্বণমুদ্রাও খাবি__ 

ধীরা। হ্থ্যা, ইচ্ছা করে ডাকিনী হ'য়ে তোর রক্তমাংস আমি চিবিয়ে 

খাই- 

সাগর | তবে রে রাক্ষসী-ছাড়-ছাড়- 

ধীরা। ছাড়বো না- আমার কগভার আমি অবহেলায় পরিত্যাগ 

করবো না-জীবন গেলেও নয়_- 

নাগর । তবে তুইও মর--( হত্যার উদ্যত ) 

নন্দলালের প্রবেশ 

নন্দলাল। তার আগে এই দিকে ফিরে দেখ সাগর- আমার এক 

হাতে তেল চুক্চুকে লাঠি আর এক হাতে লক্ষ স্বণমুদ্রার থলি! কোন্টা 
বরণ করবি? এই লাঠির ঘা না মুদ্রার ঝম্ ঝম্ শব? 

সাগর । এ্যা, স্বর্ণমুদ্রা? এ থলিতে? নন্দলাল, আমার দেবে ? 

নন্দলাল | যদি চন্ত্রহাসকে আমাদের কোলে ফেলে দিয়ে তুই এই 

বন ছেড়ে পালিয়ে যাস্ ! এই নে মুদ্রার থলি ! একটী একটা করে গুণে 

দেখ এতে লক্ষ শ্বর্ণমুদ্রা আছে । আমার আজীবন সঞ্চিত রত্ব এর কতকটা 

অংশ-__ আমার মনিব কলিঙ্গ দেবতা অবশিষ্ট পূর্ণ ক'রে দিয়েছে ! দেখ 
হাতে ক'রে দেখ. ! 



জপ তা পি 

৬০ ডক মিতা অস্ক 

সাগর । সত? ? কই ইবি (লি হাতে লইয়া রি নিত 

এই আমি মুদ্রার থলি নিলুম_ চন্ত্রহাস তোমাদের__এই আম খড়ণ 

ফেলে দিলুম - আমি মুদ্রা পের়েছি_-আর আমি চন্দ্রহাসকে কাটতে চাই 

না--আমি বাড়ী যাই--বাড়ী গিয়ে গুণে দেখবো ! 

নন্দলাল। দীড়া, রাজা ধুষ্টবৃদ্ধিকে কি বলবি গিয়ে? 

সাগর । বলবে, চন্ত্রহাসকে কেটেছি_তাকে শ্যাল-কুকুরের মুখে 

ফেলে দিয়েছি ! 

নন্দলাল | যদি তা বিশ্বাস না ক'রে যদি ছিন্ন মুণ্ড দেখতে চার? 

সাগর । বলবো, ছোট ছেলের ছিন্নমুণ্ড কি না, তাই ভয়ে শিউবে 

উঠে ফেলে দিয়েছি-__রাজপথে ধরা পড়বার ভয়ে ফেলে দিয়েছি । 

নন্দলাল। যদি রক্ত দেখতে চায় ? | 

সাগর। রক্ত? দেখতে চাইবে নাকি? তবেই তো 

নন্দলাল। রিক্ত দেখাতে হবে সাগর ! এ মুদ্রা দিয়েছি তোকে 

আর এই নে, হাত পেতে অঞ্জলি গ্রহণ কর_ আমার দেহের তপ্ত শোণিত 

_ছু"হাতে মেখে দীড়াবি গিয়ে রাজা ধৃষ্টবুদ্ধির সন্মথে_ আবার পুরস্কার 

পাবি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা__ 

স[গর। আবার লক্ষ স্বরণমুদ্র।? ্্যা, ই্যা-_রাজা ধৃষ্টবুদ্ধি দেবে বলেছে, 

--ও১, আমি আহ্লাদে মরে যাচ্ছি! কই, রক্ত দাও-_বক্ত দাও 

ধীরা। নন্দলাল, কি করছো-_ কি করছো] ( বাধা দানে উদ্ভত ) 

চন্ত্রহাস। দাছু- দাছু, তুমি রক্ত দেবে কি? কেন-_কিসের জন্যে? 

নন্দলাল। (ছুরী বাহির করিয়া) চুপ কর সবাই--শুধু কাদতেই 

শিখেছ সব, প্রতিকার করতে শেখনি ! রক্ত চাই_ন্েহের আকর্ষণে রক্ত 

দিয়ে পূজা করতে হয় সেই ন্সেহের-আবাহন করতে হয় তার রক্তের 

উপাদান দিয়ে! সাগর, রক্ত নে ভাই-রক্ত নে-( নিজের হাত চিরিয়। 

রন্তু দিল, সাগর তাহ! ছুই হাতে মাখিল ) 

সশ শশা শীি পিপি 
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ধীরা । নন্দলাল--নন্দলাল--কি করলে? ওঃ-- 

সাগর । তোমরা চন্ত্রহাসকে নিয়ে পালিয়ে যাও- আমি মহারাজ 

ৃষ্টবৃদ্ধিকে দেখাতে যাচ্ছি__ এই রক্ত চন্ত্রহাসের বক্ত-_চন্দ্রহাসের রক্ত-_ 

প্রস্থান । 

ধীরা। নন্দলাল ! 

নন্দলাল। তোমরা ভাবছে! কেন? দাত, আমার সোনার দাছু, 

(তোমার চোখে জল কেন? আমি হাত কেটে রক্ত দিয়েছি কলে? ওরে 

দেহের পাপ-রক্ত বিলিয়ে দিয়েআমি নৃতন ক'রে সঞ্চয় করেছি এই বুকের 

রক্ত ! (টন্রহাসকে কোলে লইয়া) এই দেখ দাদ্,আমার জালা নেই, বন্ণা 

নেই-আমি হাসি মুখে তোমায় বুকে নিয়ে বক ফুলিয়ে দাড়িয়ে আছিদাছু! 

বীরা। নন্দলাল, তুমি মানুষ নও দেবতা! তুমি অমনি করে 

পুণিমার টাদ কোলে নিয়ে ফ্রাড়িয়ে থাক__ আমি তোমার দেব চরিত্রের 

পদতলে একটা প্রণাম করি! (প্রণাম করণ ) 

সম্বর ও ভীলরমণীগণের প্রবেশ 

সম্থর। আরে ঘণ্টাই,ধুক্ধুকি,খাস্তাই,জুস্বা, পিণ্ডি-আজ তারাবেটার 

ভাঙা দ্বোরে মানুষের ভিড় লাগলো নাকি রে? পাহাঁড়তলীর মা বনে 

ব'সে বসে গাছ-পালা খেয়ে অরুচি হয়ে গেছে-তাই নগরের মেঠাই মগার 

সাধ হয়েছে! কারা ডালা সাজিয়ে পুজো দিতে এলো রে? আরে, একি 

'দেখ দেখ-এঁ মরদটার বুকে একটা সোনার চাদ ছেলে । ( নন্দলাল 

চন্ত্রহাসকে কোল হইতে নামাইয়া আসন্ন বিপদ মনে করিয়া তাহার লাঠি 

বাগাইয়া ধরিল ) ই হা_-ও কি রে--নাবিয়ে দিলি বুকে থেকে- কেন 

বুকখানা কি পুড়ে যাচ্ছিল? ( ধীর চন্ত্রহাসকে কাছে টানিয়৷ লইল ) ও-_ 

ন1 রে না, আমারই ভূল হয়েছে- ছেলে দাড়িয়েছে গিয়ে মায়ের আদরের 

'জীচলখানি ধরে ! ওরে বাবা, এ মরদ আবার লাঠিগাছট! বাগিয়ে ধরেছে 

দেখ _-বুঝি লড়াই দেবে_তাল খু'জছেরে-_লাঠি হাকড়াবে! ওরে 
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লাঠিধরা ম মবদের পে! মরদ ! এখানে কি কাঁজে তি রে? পুজো | দিতে 

না লড়াই করতে ? 

নন্দলাল। তোমরা গুনবে আমাদের কথা-_বুঝবে আমাদের প্রাণের 

ব্যথা? 

সম্বর । হাহা, কেন বুঝবো নারে? আমরা মানুষ তো-_না বনে 

থাঁকি +লে বাঘ সিঙ্গীর মত অবুঝ হয়ে মানধষ মেরে খাই ? বল্ বল 

আমা আবার নগরে যাবো-নতৃন রাজ | বদি খবর পাঁঠিয়েছে--ডালি 

নিয়ে মান দিতে যাচ্ছি। 

নন্দলাল। নতুন রাজা! কে? 

সম্বর। ধুষ্টবুদ্ধি! কেন, তোরা নগরে থাঁকিস--জাঁনিস না 

শুনিসনি? 

নন্দলাল। জানি! 

সম্বব। তবে? 

নন্দলাল। তোমরা সরল প্রাণ_-মুক্ত-বাঁতাদে হেসে খেলে দিন 

কাটাও--তোমরা এর উত্তর বুঝবে কি ব্যাধ? 

সম্বর। বুঝিয়ে দিলে বুঝবো না-_এ কেমন কথা বলছিস ভাই ? 

নন্দলাল। এর আগে কে রাজা ছিল জান? 

সম্ধর। দধিমুখ-মে তো! ম'রে গেছে 

নন্দলাল। তাকে মেরে ফেলেছে ধৃষ্টবুদ্ধি_ 

চন্ত্রহাস। কি বলছে? 

নন্দলাল। চুপ, কর দাছু ভাই--কীদবার সময় নয়, আশ্চর্য হবার 

সময় নয়-_ | 

চন্্রহাস। ধাত্রী-মা--( ধীরা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল ) 

নন্দলাল। বিষ খাইয়ে__ 

সম্বর। বলিন কি? সে যে দেবতা ছিল রে--তারপর ? 
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নন্দলাল। ধৃষ্টবুদ্ধি রাজা হলো-_-আর তোমরা ডালি সাজিয়ে তার 
পূজো দিতে যাচ্ছ! তোমাদের খুব আনন্দ_তুমিই এদের সর্দার বুঝি? 

সম্বর | হ্যা রে, আমি সর্দার ব্যাধ-_ রাজার ডাকে তাকে মান্তি দিতে 

যাচ্ছি! 

নন্দলাল। ধৃষ্টবুদ্ধি শুষ্ক ভক্তিকেও আদর ক'রে কুড়িয়ে নেয়_শুধু 

তার শক্রতাকে সজাগ রাখতে ! এ দেখ সর্দার- তোমাদের প্রকৃত রাজ। 

_মহারাজ ধিমুখের পুত্র তোমাদের সম্মুখে- থৃষ্টবুদ্ধির অনিয়মে আজ 

বনের মাঝে নিরাশ্রয়_-সামান্ত ভিক্ষুকের চক্ষেও ভিক্ষুক মাত্র ! 

সম্বর। এই রাজপুত্র? মহারাজ দধিমুখের পুত্র -আমাঁদের দেবতার 

ছেলে? ওরে প্রণাম দে--প্রণাম দে-_পায়ের তলায় ডালি ধরে দে। 

ভীলরমণীগণ্ণ | লী 

পরণাম লে রাজ। পরণাম লে। 

মানের ডালি নে দেওতা পরণাম লে॥ 

পরাণ জোড়া দে আশীষ, ভরপুর, 

হাওয়ার মত হাসি ঝির্ বির্ ঝুর্ ঝুর, 

হুকুম শিরে দে হরদম পরণাম লে ॥ 

চাদের মতন থাক চিকণ-চাকণ, 

গানের সুরে হোক মাদল বাদন, 

মনের মতন গাই ভজন পরণাম লে॥ 

সম্বর। হ্যারে, তোরা সব কারা? 

নন্দলাল। আমি রাজার চাকর । এই মা-_এই মা-মরা রাজকুমারের 

ধাত্রী।! রাজরাণী স্বর্গে চলে বাবার পর এই ধাত্রী, মায়ের মত রাজ- 
কুমারকে প্রতিপালন ক'রে আসছে। 

সম্বর। আর তোরা থাকতে-_রাজার চাকর, রাজার মা থাকতে,এমন 

সোনার চাদ রাজা বনের ভেতর দাড়িয়ে হাপুষ নয়নে কীদছে? আর 
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তোরাই বা কেমন রাজার চীকর- আর তুই বা কেমন রাজার মা-_এই 

কচি ছেলেকে বনের ভেতর টেনে নিয়ে এলি কিঝ্লে?, 

নন্দলাল। আমর] কি নিয়ে আসবে! ব্যাধ-_ বাজার ছেলে আজ বনের 

মাঝে তাঁর জন্য দোষ দাও তার অদষ্টকে- দোষ দাও ঈশ্বরকে ! আমরা 

সঙ্গে আছি শুধু ছুরদৃষ্টকে হটিয়ে দিতে-_ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধক'রে তার 

নির্মম অনিয়মকে প্রতিহত করতে! 

কত সি লাস শান 

সম্বর। আরে তুই কি একটা ছেলেমান্ুষ না পাগল রে? দেবতা 

ভগবানের সঙ্গে লড়াই কিরে ? দেবতার কাজ করছিস বল্্-_ লড়াই করছিস 

শয়তানের সঙ্গে! পদে পদে হেরে মরেছিস, তাই দৌষ দিচ্ছিস ঈশ্বরের ! 

বলিস কিরে-_ছনিয়ার একটা পুরাণো লোক তুই-তুই দোষ দিচ্ছিস 

ভগবানের? বলিসনি--বলিমনি__জিব খসে যাঁবে_ নঝুকে পচে মরবি ! 

নন্দলাল। দৌষ দোবো। না? হাঁজারবার দোবো। কে নিয়ে এলো 

এই এতটুকু ছেলেকে এই বনের মাঝে? যদি ভগবান না হর়,্যদি তোমার 

শয়তানই হয়, তবে সে শয়তানকে ভগবান দেখতে পায় না? তার বুকট! 

চিরে শ্ঠাল-কুকুরের মুখে ফেলে দিতে পাবে না? জান ব্যাধ সর্দার এই 

ছেলেকে রাজ ধৃষ্টবুদ্ধি রাজ্যের লোভে কাটতে পাঠিয়েছিল লোক দিয়ে 

_ আমরা বাঁচিয়েছি__ 

সম্বর। তোরা বাচিশ্সেছিস? দূর বোকা - ঈশ্বর বাচিয়েছেন ! বাক, 
যে শয়তান কাটতে এসেছিল, সেটা গেল কোথা? 

নন্দলাল। সে অর্থলোভী-তাকে অর্থ দিয়ে সরিয়ে দিয়েছি- সে 

আমার এই হাতের রক্ত নিয়ে ধুষ্টবুদ্ধিকে এই কুমারের মিথ্যা হত্যার 

কথা শোনাতে গেছে! 

সম্বর। বটে, তাহলে অনেক কাজ করেছিস দেখছি! 

নন্দলাল। এখন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে-কুমারকে বাচানো- ব্যাঁধ 

সর্দার, আমি তোমার সাহাধ্য চাই--এই কুমারকে বাচাও ! বল, এ শুনে 
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এখনো তোমর! রাজা টবদ্ধিকে মান্তি দিতে যাবে, না এই কুমারকে 

রাঁজী বলে স্বীকার ক'রে তার জীবন রক্ষা ক'রে ভবিষ্যৎ গণ্ড়ে তুলবে? 

কুমারকে লুকিয়ে রাখতে হবে_ সন্ধান পেলে আবার নৃতন ষড়যন্ত্র ক'রে 

হত্যা করবে! 

সম্বর | তোরা বিশ্বাম করবি আমাকে ? মেনে নিতে পারবি আমাকে 

রাজার নফর বলে? তা যদি পারিস, তবে দে এ রাজকুমারকে আমার 

হাতে, আমি এমনি ক'রে বুকে তুলে নিয়ে যাই আমার ফাকা পাহাড়ের 
কুড়ে ঘরে-আমি তোঁদেরই মতন বিশ্বাসী হয়ে পরাণের সবটুকু ভালবাসা 

দিয়ে ঘিরে রাখবো মানুষ করবে! ছেলের মতন-_-ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুলবো! 

সেয়ানা ক'রে এই ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজা করতে ! কিরে 

বাচ্ছা, যাবি আমার ঘরে? আমি তোকে রাজা করবো! 

চন্ত্রহাস। যাবো! ধাত্রী-মা, তুমিও চলো-দাছু, তুমিও চলো 

সম্ধর। চল্ না, তোরাও চল্ না! 

ধীর । নন্দলাল, তাই চল-_আমরাঁও যাই-_ 

নন্দলাল । না ধীরা, ত৷ হয় না--আমাদের নগর ছেড়ে যাঁওয়| হবে না 

__তাহ”লে রাঁজা ধৃষ্টবুদ্ধি সন্দেহ ক”রে চারিদিকে চর নিযুক্ত করবে? তার 

চেয়ে তুমি নগরে ফিরে যাঁও, আমি কুমারকে ব্যাধের আশ্রয়ে পৌছে 
দিয়ে নগরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবো চেনা ঘরে মাঝে মাঝে 

এসে কুমারকে দেখে যাবো! তাই হোক ব্যাধ, নিয়ে যাঁও কুমারকে 

তোমার আশ্রয়ে, তুমিই ভগবানের মত তাকে রক্ষা কর! 
বীরা। চন্দ্রহাস ! ( সম্বরের কোল হইতে চন্দ্রহাস নামিয়া আসিল ) 

তাই যাঁও বাবা, আমার যাওয়া হবে না-_গেলে তোমাকে বাঁচাতে 

পারবো না। ভয় কি? আমি আসবো এখানে তোমাকে দেখতে-_ 

নন্দলাল আসবে তোমার সন্ধান নিতে! তোমাকে এথানে লুকিয়ে রেখে 

যাচ্ছি! আমি ভূলবো না বাবা, তোমাকে রাজা করতে আজ কোল 

৫ 
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থেকে ফেলে দিয়ে নারি: এই বনাশ্রয়ে রী কোনে হাস 

€মুখচুম্বন করিল ) এই কয়বিন্ু চোখের জল তোর বস্ত্রাঞ্চলে রেখে 
যাঁচ্ছি-যদি বেঁচে থাকি--চোখে দেখবো আমি-_তুই কৌগিলে।র 
অধীশ্বর ! ভগবান ! এতে ছুঃখ নেই--তুমি নিজের হাতে হতভাগ্যকে 

শান্তি দাও! এই নাও ব্যাং, আমার সন্তান--তোমাদের রাঁজা-_ 
ধর্মের সংসারে প্রন্ফুটিত কুস্থম! ফুলটাকে শুকুতে দিও না-যত্্ে 

রেখো-- 

চন্ত্রহাস। ধাত্রী-মা, তোমরা যাবে না? দাছু-_ 

নন্দলাল। ওরে, একটা বিরাট মিলনের জন্য বুক পেতে এই বিচ্ছেদ 

সহা করতে হবে দাদু! চল না, আমি তোমায় সঙ্গে নিয়ে কোলে ক'রে 

পৌছে দিয়ে আসবো! এসো কোলে এসো--(চন্ত্রহাসকে কোলে 
করিল) চল ব্যাধ--পথ দেখিয়ে নিয়ে চল! বধীরা, রত চলেছে বত 

আহরণে, তাকে আশীর্বাদ কর! 

ধীরা। চন্দ্রহাস_-বাপ আমার ! ওরে, ফিরে আয়--ফিরে আয়-_ 

( চন্ত্রহাস 'ধাত্রীমা”_-ধাত্রী-মা” বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া ধীরাকে জড়াইয়া 

ধরিল) কেন আর আমায় জড়িয়ে ধরছিস বাৰা_ বুঝতে পারছি এ 

আমার অন্তায়--কিন্তু তোকে বাচতে হবে যে চন্ত্রহাস! যাঁও-- লক্ষ্মী 

সোনা আমার-- তোমার দাছুর সঙ্গে যাও-_ 

চন্দ্রহাস। তবে যাই-_[ ধীরে ধীরে গিয়া নন্দলালের কোলে উঠিল-_ 

ধীরা ব্যতীত সকলে চলিয়া গেল--ধীর] চীৎকার করিয়া! উঠিল-_ 

"চন্্রহাস”-_-“চন্দ্রহা”- নেপথ্য হইতে চন্ত্রহাস কহিল-- ] ধাত্রী-মা, 

আমায় দেখতে এসো-_ 

ধীরা। ওরে যাবো--যাবো ! ভগবান, কেন আমায় মা সাজাঁলে-- 

কেন পরের ছেলেকে মা বলতে শেখালে আমার ন্মেহের বুকের মাঝখানে? 

আর কত সইবে। ? আজ আমার বুকফাঁট! চীৎকারে আমার মাতৃত্ব কেড়ে 
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নাও-_আমি আর মনে রাখতে পারি না-আমি মা_আমি সন্তানের 

মাআমি মা--আমি চন্ত্রহাসের মা-- 

| প্রস্থান। 

খড্জা হস্তে সিদ্ধেশ্বরী সাগরকে করসঙ্কেতে 

ন্তরমুগ্ধ করিয়া আমিলেন 

সাগর । একি, ঘুরতে ঘুরতে আবার সেইখানে? তুমি কি রকম 
সর্বনেশে মেয়ে বলতো ? কি মতলব তোমার? ডাকাতের মেয়ে বুঝি ? 

ওরে বাঁবা__সুদ্রার থলি কেড়ে নেবে! বলি ব্যাপার কি--আমায় এত 

ঘোরাচ্ছ কেন? 

সিদ্ধেশ্বত্রী। ঘা বলেছ--আমি ডাকাতের মেয়ে ! এ লক্ষ শ্বর্ণমুদ্রার 

থলি আগে এ ভাঙা মন্দিরের চাতালে ছুঁড়ে ফেলে দাও-_মায়ের পুজো 

হবে! পূজো পাঠাওনি কেন? মা বুৰি উপসী থাকবে? তার ভাঙ৷ 

মন্দিরে, তার মাথায় একদিন একটা ছাতা ধ'রে উপকার করেছিলে? 

তার রৌদ্র তাপ সহা করবার কথা ভেবে দেখেছিলে? তা ভাববে 

কেন- সে সময় কোথা? আমোদে ডুবে থাক তোমরা-অনাচারে 

অর্থের ডালি সাজিয়ে বিলিয়ে দাও নেশার মদে মাতাল হয়ে থাক-_ 

কিন্তু মায়ের জন্ত একটা যুদ্রা ব্যয় করতে তোমাদের বুক ফেটে যায় ! 
আজ মা-ও তাই স্থযোগ পেয়ে ডাকাতি করছে_এ মুদ্রায় মায়ের 

পূজো হবে--দাও- ফেলে দাও এ মন্দিরের চাতালে ! 

সাগর | ওরে বাবা, আমি যে পাগল হয়ে যাকো! আচ্ছা, তোমার 

এমন রূপ, অথচ ডাকাতি কর কেন? 

সিদ্ধেশ্বরী । অর্থের লোভে ছেলে কাঁটতে এসেছিলে ! ছেলে কাটবে না 

অথচ মুদ্রা নিয়ে বাড়ীতে যাবে__তাও কি হয়? দাও__মুদ্রা দাও-_ 

সাগর। ও রকম করলে আমি বাধ্য হ'য়ে আত্মহত্যা করবে! কিন্ত-_ 
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সিদ্ধেশ্বরী । গীভ 
যদি প্রাণ বলি দেবে মায়ের চরণে বিলায়ে দাও । 

তার! ব'লে ডাক তারিবে তারিণী ত্রিতাপ স'পিয়ে অমিয় নাও । 

পাপের রক্ত রাঙা পদে মিশে, 

মুক্ত হইবে চোখের নিমিষে, 

মুক্তি শঙ্খ বাজাইবে হেসে দ্বার খোল! আছে চলে যাও ॥ 

এসো, মুদ্র৷ দিয়ে যাও--আমি পূজোর নৈবিদ্ধি সাজাবো ! 

সাগর । ওঃ, তুমি নিষ্ঠুর পাষাণী! গোলোক ধাধার মত বনে বনে 

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাংপিটে মেয়ে ডাকাতি ক'রে মুদ্রাকেড়ে নেয়--এ আমি 
চোখেও দেখিনি--কাণেও শুনিনি! তুমি পাষাণী--পাষাণা_রীতিমত 

ভয়ানক পাষাণী ! 

সিদ্ধেশ্বরী । হ্যা, তোমাদের মা যে সত্যই পাষাঁণী! জান না 

খর্পরধারিণী উলজিনী বামা শিবের বুকে পা ফেলে নৃত্য করে! তাই সে 

পাষাঁণী-_রক্তখাগী রাক্ষসী ! মুণ্মাল! গলায় পরে এলোকেশ ছুলিয়ে বিরাট 

মুন্তিতে সংহারিণী সাজে এঁ মা! আবার বুকের রক্ত নিউ.ড়ে ঢেলে দেয় 

এঁ মা_তখন চোখ বুজে আসে তাই দেখতে পাও না! এখন এসো-_ 

মুদ্রার থলি তোমায় মায়ের পুজোয় দিতেই হবে! 

সাগর । (যাইতে যাইতে ) ও£ এ সব ভেম্কী-_ভেক্কী! চন্দ্রহাস 

বেঁচে গেল--মামায় কিন্ত মেরে গেল সে-_ 

[ উভয়ের প্রস্থান । 



তৃতীয় অঙ্ক 
শ্রম গণ্ডাজ 

কৌগ্ডিল্যনগর উপকণ্ঠ 

কল্পনা একটা লাটাই হস্তে উপস্থিত ও তাহার দড়িতে বীধা 
কালকে গুটাইতে গুটাইতে তাহার সম্মুখে 

টানিয়া আনিল 

কাল। ভেসে যাচ্ছিলুম এক দিকে--টেনে তুললি কি মতলবে বলতো? 
কল্পনা । রাজ্য পাবার পর এক ছুই ক'রে ধৃষ্টবুদ্ধি রাজার পনেরটা 

বছর চাকার মত দেখতে দেখতে ঘুরে গেল--আর তুইও ঘুরতে ঘুরতে 

ডুবিয়ে দিলি! এইবার এই যোল বছরের মাথায় একটু হিসেব ক'রে চল! 
( কালের কোমরের দড়ি খুলিয়! দিল) 

কাল। তুই স্থতো ছাড়লি কই? ঘুরোণ চাকা থামিয়ে দিয়ে আমায় 
টেনে আনলি কেন? যেতে দে-_-কাজ ক'রে যাই-_ 

কল্পনা । এই ষোল বছরের ঘণ্টায় ঘ৷ পড়তেই-_যার! শিশু ছিল 
বালক হলো--বালক যারা তরুণ হলো--তরুণ যার! যুবক হলো-_ 

কাল। আর যুবক যারা প্রো হলো-_আর প্রো যার! বুড়ো হলো 
--এই তো বলবি? 

কল্পনা। আর তরুণী যাঁরা যুবতী হলো-_ 

কাল। তাতে কি হ'লো? 

কল্পনা। তার মধ্যে ভাল ক'রে দেখবার কিছু নেই? একটা যুবতী-_ 
এই কৌগডল্যনগরের রাঁজকন্তে--বিষয়া-_ 

কাল। ও, যে আগেকার রাজাকে বিষ খাইয়ে মেরেছে? তার 
মেয়ে? সেতো বিষ! 



ণ.০ চ্শ্রহান্স ছি অঙ্ক 
স্পসসিরা সির্পী ছি তাস সি লিসিপাস্িলাসি পিসিলা সি তিক পাসিপাস্িাসিপসিরা ছি পাপা সিল সি সি সিসি সি এ সি পাসি ৯ পপি ছি পস্টি পি পাস এ সিসি পাটির স্পা স্টিল ৯৫ সিঠাস্টিতীসি তাস কাসিম ছি তসিরসি সত সত সিসি 

কল্পনা । মেয়ের জন্মৌোত্সবে মেয়ের বাপ রি খেলা টি বলে 

মেয়ের মা রাগ ক'রে মেয়ের নাম দিয়েছেন বিষয়! ! 

কাল। বেশ করেছেন! 

কল্পনা । কিন্তু বিষখেগো রাজা একটী অমুতত ফল রেখে গেছেন__ 

তার নাম চত্দ্রহাস--সে এখন যুবক! 

কাল। আর বিষয়! এখন যুবতী_ এইতো! ? 

কল্পনা । হ্যা, আমি এই বিয়ামুতের মিলন দেখ তে চাই-_ 

ঢদ্বক্ড গীভ্ভ 

কাল। আমার চাকার ঘূর্ণনে বছর পনের পার। 

কল্পনা । ঘুরণ পাকে পায় যে রতন সেইতো! পাওনা তার ॥ 

কাল। তবে ঘুরিয়ে দিই চাকা, 

কল্পনা । আমার কল্পন৷ তায় দিসনি ঢাক।, 

কাল। রেখে ঢেকে কাজ কি এখন পরুক দু'জন মিলন ফুলহার ॥ 

ঘুরণ চাক! ধরিস চেপে, 

কল্পনা । থেমে থাকিন চুপে চুপে, 

কাল। যদি ভাসতে পারে ভাস্থক তার! দেখুক প্রেমের পারাবার | 

( কল্পনা পুনরায় কালের কোমরে দড়ি বাঁধিল ) 

কাল। কি রে আবার বাঁধছিস যে? সুতো ছাড়িস কিন্ত-নইলে 

চাকা ঘোরাঁবেো কি ক'রে ঘুরে ঘুরে? 

কল্পনা । তা হোক, বাঁধা থাকলে তুই থাকিস ভাল-_ 

কাল। চললুম. তবে-__-হুতো ছাঁড়িস-_[ প্রস্থানোগ্ত ও দড়ি টান 

পড়িল ] ওরে সুতো ছাঁড়-_হ্ুতো ছাড় -_ 

কল্পনা । ওরে থমকে ফীড়া_থমকে দ্ীড়া__ নইলে লাঁট খেতে খেতে 

গোত্বা খেয়ে মুখ ঠুকে আছড়ে পড়বি! আর সৃতো নেই-__সতো ফুরিয়ে 

গেছে! ওরে, এটা অতীত নয়-_- ভবিষ্যৎ নয়-_বর্তমান-__ 

[ উভয়ের প্রস্থান । 



দধিমুখ | 

ছিবতীক্স গন্ভাহ 

অরণ্য 

দধিমুখ 

একে একে কেটে গেল পঞ্চদশ বর্ষ-_ 

ডরবে গেল কালচক্রে অতীতের কোলে ! 

আজিকার এই এমন দিবসে, 

বিষে জজ্জরিত আমি, নিজ রাজ্য হতে 

বিসঞ্জিত হয়েছিন্ু শত্রুর চক্রান্তে 
অগম বারিধি-বক্ষে, রাজার ভূষণে ; 

আজ সেই দিনে 

আমারি সাআজ্য-মাঝে উপনীত আমি, 

মায়ার তাড়নে মোহ আকর্ষণে 

ৰনপথে ক্ষুদ্র এক তস্করের প্রায় 

পলায়ে এসেছি আমি 

সন্নাসীর নিগড় ছি'ড়িয়।! হে সন্গ্যাসী, 

ভেবেছিলে সন্ন্যাসী সাজাবে মোরে? 

পঞ্চদশ বর্ষব্যাপী সাধনায় 

মায় যার হলো না ছেদন-_ 

কে তারে সন্যাপী কলে ? 

মৃতদেহে জীবন লভিনু যদি 

দেখিব না সাম্রাজ্য আমার-_ 

মাতৃজ্ঞানে ধূুলিকণ। তার ধরিব না শিরে ? 



এ), 

মদন। 

দধিমুখ। 

মদন। 

দধিমুখ । 

চ্ত্ক্রহাস্ল [ তৃতীয় অঙ্ক 
পাপ সপ লস পা সপিপাপিপিসী পিপাসা স্শনাপাশপা পিল শী 

খুঁজিব না--কোথা গেল 

অস্তরনিহিত রতন অসহায় চন্ত্রহাস মোর? 

ডুবে যদি গিয়ে থাকে চাদ-_ 

সপ্তসিন্ধু মঘিত করিয়ে 

তুলে এনে চন্দ্রহাসে, ভূগর্ভ বিদারি 

ভোগবতী আনিব টানিয়' 

শান্তি দিতে সলিল সিঞ্চনে তাঁর ! 

মদনের প্রবেশ 

কই, কোথা গেল মনোরম অপূর্ব তুরঙ্গ ? 
বিছ্যতের প্রায় কার অশ্ব 

বনমাঝে করিল প্রবেশ-_ 

নেচে চলে ক্ষিপ্রগতি গর্বে ও গোরবে? 

কোথা গেল--কোন্ দিকে? 

এই দেখা দেয়, ক্ষণ পরে লুকাঁয় আবার ! 
কহে সবে পাগ্ডবের হয় 

নিশ্চয় এ যজ্জীয় তুরঙ্গ! হয় হোক-_ 

বাঁধি লয়ে ফিরিব নগরে ! [ প্রস্থানোগ্যত ] 

দাড়াও যুবক ! 

কে তুমি? পথিক না ভিক্ষুক? 

দেখিয়াছ এই বনে তুরঙ্গ স্ন্দর এক? 

জান সন্ধান তাহার 

গেল কোন দিকে ? 

জানি-_সেকি তোমারি তুরঙগ? 

ৰল-_ এসে! কাছে এসে ! 



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 
৫৯ সনি, ছি ললিত ৫৯৯৫ ২ পে ৪ পাটি বাসি রি পি পাছত পিতা 

মদন। 

দধিমুখ । 

মদন । 

দধিমুখ । 

মদন । 

দধিমুখ । 

মদন । 

দধিমুখ | 
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কেন? 

ভাল ক'রে মুখখানি দেখিব তোমার ! 
দেখিব অশ্ববন্না ধরা করদ্বয় তব-- 

দেখিব অশ্বচালকের বক্ষের স্পন্দন, 
পরীক্ষা করিব বীরাঁচাঁর রীতিনীতি তব। 

উন্মাদের মত কি কহ পথিক ? 

দেহ মম কথার উত্তর-_ 

বুথ বাক্যে নাহি প্রয়োজন । 

আগে বল, কেবা তুমি? 

কিবা নাম--কাহার নন্দন__ 

কোথা ধাম-কোন্ জাতি? 
উন্মাদ পথিক তুমি 

উন্মাদ্দের বেশ__ 

যুক্তি-তর্ক বৃথা তব সনে! 

কিন্ত রে ভিক্ষুক! 

অশ্বের সন্ধান দিলে 

পুরস্কার দিতাম তোমারে ! 

সত্য, অধম ভিখারী আমি-_ 

পথে পথে ফিরি, 

হাত পেতে ভিক্ষা করি ক্ষুনিবৃত্তি হেতু ! 

বল, দিব ভিক্ষা__ 

দেহ আগে অশ্বের সন্ধান ! 

এও পরিচিত-_এ ছু"টা নয়ন 

আছিল তখন শিশুর আকারে, 

ছিল কচি মুখ, 



5০ 
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মদন | 

দধিমুখ | 

মদন । 

দধিমুখ | 

মদন। 

দধিমুখ । 

মদন। 

দধিদুখ | 

আধ আধ বুলি, 

হজআল্রজাত্ন 
পা রাবি সিকাটিবাসিত সির ঈিএ রাস পস্টিত ৯৩৫৯ 

[ তৃতীয় অঙ্ক 
৮৯ উর্পী লা ছি ৯৩ ৯ সপ সি পাস রী সি 

মধুর কাকলি হৃদয়রঞ্জন ! 
ঠিক এমনি রতন- 

আজি এ দীর্ঘ দ্রিবসে 

পদার্পণ করিয়াছে এমনি বয়সে, 

এমনি চপল, এমনি প্রশান্ত _ 

সেকি বেঁচে আছে বিষের সংসারে ? 

ওরে, হারাণো মাণিক মোর 

এসেছি খুঁজিতে এই বনমাঝে - 

পার তুমি খুঁজে দিতে সে রতনে? 

যাও, বৃথা এ বিলম্ব পাগলের সনে ! 

ওরে পাগল হয়েছি আমি চৈতন্ তাড়নে ! 

বলিবে না- কোথা গেল অশ্ব? 

দেহ পরিচয়! 

ষ্টবুদ্ধি রাজা__তার পুত্র আমি ! 

, মদন আমার নাম _জাতিতে ক্ষত্রিয় ! 

রাজপুত্র তুমি ? 

পার তুমি বলিতে সন্ধান _- 

না-_না, সন্ধান দিব না কারো 

আমি চাই আমার সন্ধান ! 

রুদ্ধবাক আমি! মনোঅশ্ব মোর 

বাধন কাটিয়! ছুটে যেতে চায়, 

অশ্রুজলে দৃষ্টিহীন নয়ন আমার ; 

কি বলিব কোথ। গেল 

বাহিরের চঞ্চল তুরঙ্গ _ 



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ] 
রাতের নিিভাররেরোরর 

মদন । 

দধিমুখ | 

চন্দ্রহাস। 

৮০তুহাস্ন ৫০ 

কি দেখাবো সন্ধান তাহার ইঙ্গিত নির্দেশে ? 
শুধু ঘুরি আমি 

তোমারি মত এই বয়সের 

সৌষ্ঠব-জড়িত একখানি মুখের সন্ধানে | 
বল, বল--জান তুমি সন্ধান তাহার ? 
দূর হও উন্মাদ পথিক ! 

[ সজোরে হাত ঠেলিয়৷ দিয়! প্রস্থান। 

চেনো না» জান না তুমি দর্পিত যুবক ! 

এই উন্মাদ পথিকের 

বুক চিরে দেখিতে যগ্যপি, 

কত যে বিষের ব্যথা, 

কত যে গোগন কথা, 

পরতে পরতে সজ্জিত এখানে-_ 

তবে লজ্জানত শিরে, 

তারস্বরে আক্ষেপের ভাষে 

আছাড়ি পড়িতে কঠিন মৃত্তিক! বুকে ! 
ওরে শক্রপুত্র তুই-_ 

তবু ভালবাসি তোরে 

এতটুকু শিশুপুত্র ভাবি! 

সশস্ত্র চন্দ্রহাসের প্রবেশ 

সাবাসি অশ্বের গন্ডি! 

অন্থমানি রাজা কিন্বা রাজবংশধর কেহ 

আসিয়াছে গভীর অরণ্যে শীকার সন্ধানে-_ 

মুক্ত অশ্ব নাচিয় বেড়ায় 

অবসরে প্রভুর কৃপায় ! 



সি ৮৯৯ ৯২ ৫৯ 

দধিমুখ | 

চন্দ্রহাস। 

দধিমুখ । 

চন্ত্রহাস। 

দধিমুখ | 

. উন তৃতীয় অ অঙ্ক 
১ স্পট ও ৯. পোস্ট এ ৬ সি পািলাসিপা্িপাস্টিপাস্িলী পিসি বাসি বাসাতে ৮ সি্াসিলাসিির ৯৮০৪৯, 

যে হয় সে হয়, অশ্ব আমি ধরিব নিদর 

দেখিব সে অশ্ব অধিকারী ! 
[ প্রস্থানোগ্ত | 

( সহসা চন্দ্রহাসকে জড়াইয়। ধরিয়1 ) 

নানা, দিব না চলিতে ! 

পিপাসিত-ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত আমি) 

দিয়ে যাও খাগ্ভজল। 

ছাড় ছাড়-_কে, কে তুমি? 

খেলায় মেতেছি আমি-_ 

ক্ষিপ্ত অশ্ব বাধিতে হইবে ! 

বহু কাধ্য মম--ছেড়ে দাও 

খেল! পণ্ড হইবে আমার! 

রহ এই স্থানে-খেলা শেষে 

থাগ্ধজল আনিব তোমার ! 

কি খাগ্ভ আনিবে__কি জল খাওয়াবে? 

রাজভোগ ধরিলে সম্মুখে তৃপ্তি নাহি হবে-_- 

স্বর্ণপাত্রে মন্দাকিনী জলে 

বুক জোড়া তৃষ্ণা না মিটিবে? 

কিন্তু চিনেছি তোমায়__তুমিই পারিবে 
শান্তি দিতে প্রার্থনার খাগ্ভজল মম ! 

বল--দিবে? 

কি সে থাগ্চজল? 

ওই ঢল ঢল চন্দ্রাননে 

একটা-_-একটা মাত্র চুম্বন গ্রয়াসী; 
তাই থাগ্ভ মম--আর 



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

চন্জ্রহাস। 

দর্ধিদুখ | 

চক্র ত্ন এ 

নয়নের স্থখনীর নিয়ে 

মিশাইয়ে আমার নয়ন-নীরে 

তুধষিতের তৃষ্ণা মিটাইব ! 

বুঝিলাম, ব্যথায় পাগল তুমি ! 

হারায়েছ মহারত্ব কোন-- 

তাই খুঁজে খুঁজে এসেছ কুড়াতে__ 

মধুর চন্বন আর নয়নের নীর ! 

কোথা পাঁবে সে রতন গভীর অরণ্যে? 

সার মাত্র অরণ্যে রোদন! 

ফিরে যাও রে পাগল 

আপনার বাস্ক গৃহ আঙিনায় 

খুঁজে দেখ, পেলেও পাইতে পার 

স্ুখনীর আর চুম্বন প্রয়াসী যদি ! 
ছুঃখ নাহি কর-_ 

খেলা-বত পণ্ড হবে মোর ! | প্রস্থান। 

ওই চন্ত্রহান__ওই চন্ত্রহাস ! 

শত অশ্রবিন্দু দৃষ্টিশক্তি করিলেও রোধ, 

পিতা-পুত্র সন্বন্ধের ঘন আকর্ষণে, 
চিনেছি নয়নে--বেঁচে আছে-_ 

বেচে আছে সাধনায় অর্জিত রতন-_ 

কামনার প্রিয় পুত্রধন ! যাই_যাই-_ 

আবার দেখিব--বক্ষে তুলে লবো, 

বাঁধিয়া রাখিব 

সযতনে স্সেহের ঝেষ্টনী দিয়ে! 

। প্রস্থানোগ্ভত | 
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গীতকণ্ে সন্নাসীর প্রবেশ 

সন্ন্যাসী । ীভ্ভ 

ধীরে চল কান্তারে কণ্টক রাজে স্ুরধার। 

পদে পদে বাধ আখি তব বাধ! বিধিমতে বিধি বিধাতার ॥ 

বাঞ্চিত তব রতন পাইতে, 

আগ পাছু দেখ নিজ চারিভিতে, 

নহে হারাবে রতন যতনে কুড়াতে নয়নের জল.হবে সার ॥ 

অসহ মহেছ (বিষের বিতানে, 

আরে। ক সহিবে বিষের ভুবনে, 

ব্যাকুল হহলে ব্যথা পাবে মুন দরে সরে বাবে গলার হার ॥ 

দধিমুখ | নানা সন্ন্যাসী- ঝটিকা তাড়নে উন্মাদ নর্ভনে উংফু 

তরঙ্গে বাধ ভেঙে ছুটে চলেছে স্রোতের জল, তাকে কিরিও না-_-তাকে 

ধরো না-তাকে বাধবার চেষ্ঠা করো না! 

সন্যাসী। না, আমি একবার এলুম স্মরণ করিয়ে দিতে--কোথায় 

ছিলে- কোথায় গিয়েছিলে- আবার কোথায় ফিরে এলে । 

দধিমুখ। হে সন্্যাসী, ছুভাগ্য তাড়নে 

ভেসেছিন্ জলের তরঙ্গে. 

ফিরে এসে আছি 'ঈাড়াইয়া 

নিরালার মুখ লুকাইয়া, 

নাহি জানি কি ফল লভিতে! 

ছিল রাজ্য, এশ্বর্য্য বিপুল, 
রাজবেশ, রাজার সন্মান, 

দাসদাসী অগণন-_-তবু 

ভিথারী অধম আমি তোমার ছুয়ারে; 

কিন্ত মনোবৃত্তি মম স্পন্দনে জানায়ে দেয় -- 
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্পিপিপপািটিপি পসরা পি শাসনে 

না__না, নহিরে ভিক্ষুক 

রাজা--রাজা আমি সত্যের বিচারে ! 

আগে ছিল অট্টালিকা, 

মণিমর় রত্বানন, 

নরশিল্পী বিরচিত 

রাজছত্র, রাজবেশ, মনুষ্য প্রকৃতিপুঞ্জ, 

এখন পেয়োছি হেথা _- 

উন্ুক্ত এঁ নীল চন্দ্রাতপ তলে 

কঠিন কঞ্চরময় বেদিকা বিতানে 

বিশ্বশিল্নী বিরচিত 

পল্লব শাখা শোভিত বুক্ষছত্র ! 

চলে গেছে স্বাথের সে অলঙ্কার, 

কুড়ায়ে পেয়োছ ত্যাগ দিয়ে মলিন বসনে ; 

প্রজা ছিল নগরের মন্ুষা সমাজ, 

আজি প্রজা মম কান্তারের জীবজস্ত যত ! 

সন্ন্যাসী । নগর মধ্যেও দেখে এলুম- পুক্বপ্রান্তে বিরাট হরিমন্ির 

-উত্তরপ্রান্তে কালীমন্দির ! 

দধিমুখ । আছে- আছে এখনো সে মন্দির? এই পঞ্চদশ বৎসরের 

দীর্ঘ দিবসের মধ্যে অনাচারের বাতাসে মন্দির-চূড়া এখনো ভেঙে গড়েনি? 

বিগ্রহ মন্দিরের দ্বার ভেঙে এখনে! পাতালে গিয়ে মুখ লুকোয়নি ? হান্ত- 

মুখে চতুভূ্জ নারায়ণ_চওভু জা মহাবিগ্ঠা পুজার পুষ্প নিয়ে, নৈবিষ্ভ 

নিয়ে, এখনো কৌগ্ল্যনগরে দাড়িয়ে প্রসাদ বিতরণ করছেন? 

সন্ন্যাপী। হ্যা, তোমারি জন্তে ! তোমাকেই আবাহন করতে মন্দিরে 

াস্তমুখে বসে আছেন চতুভূজ নারায়ণ আর চতুতু জা মহা বি্ভা-_-এসো, 

আর বনে নয়--নগরে- তোমার দেব-দেবীর আশ্রয়ে ! [ প্রস্থান। 
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৮৯৯ সিসির সরাসরি সিসির সিরাসছি ছি পিসি লি লী 

দধিমুখ | হ্যা_ হ্যা, আমীর নিজের কল্যাণে- আমার পুত্রের 

কল্যাণে-মোক্ষপদে প্রণাম দিয়ে আত্ম-প্রকাশের সুচনা গড়তে ! 

[প্রস্থান। 

ৃষ্টবুদ্ধি ও নরোত্বমের প্রবেশ 

ৃষ্টবুদ্ধি। শৌনো। নরোত্তম ! এ মৃগশূন্ত অরণ্য, এখানে শিকার 

পাওয়া অসম্ভব | | 

নরোত্তম । আজ্জে তাই ত' দেখছি মহারাজ !_কেবল একটা পাগজা! 

ঘোড়া চিহি চি'হি মধুর আওরাজ ছেড়ে দৌড়াদৌড়ি ক'রে বনটা মাথায় 

করে রেখেছে! ঘোড়াটা আমাদের দলের কাঁরো না কি?-হাত ফন্ধে 

ছটকে গিয়ে এখন আর ধরা দিচ্ছে না? মহারাজ, আমার বোধ হয়, ওটা 

কোনও বড় জাতের হরিণ! ও আর বোঝাবুঝি নয়_-ঘোড়াই হোক আর 

যাই হোক--এবার দেখতে পেলে তাঁগ ক'রে একটা বাণ ছড়,ন_প্যাট 

ক'রে বিধুক--ভালয় ভালয় মৃগশিকারটা হয়ে যাক! 

ৃষ্টবুদ্ধি। আজ আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছি নরোত্তম ! পঞ্চদ” 

বর্ষ পূর্ব ঠিক এমনি দিনে, এর তিন দিন পরে আমি কৌত্ডিল্যনগরের 

রাঁজমুকুট মন্তকে ধারণ করেছিলাম-_সেই স্মরণীয় দিবসের মর্যাদার জগ 

আজ এই মুগশিকারের প্রয়োজন ! প্রতিজ্ঞা রক্ষায় যদি কৃতাস্তের গৃহে 

গিয়েও মুগশিকার করতে হয়-__তাতেও পশ্চাদ্পদ নই | 

নরোত্ম। বলেন কি মহারাজ! কৃতাস্তের বাড়ীতে গেলেই মুগ 

পাওয়া যাবে? এত মুগ সেখানে? ও বুঝতে পেরেছি_-যে সমস্ত লোৌক- 

জন যমের বাড়ী যায়-_-তাঁদের খাতির ক'রে মুগমাংসের ঝোল খাওয়ায়: 

স্বানটা তেমন সুগম নয়, নইলে একদিন গিয়ে ছু”টি গরম গরম ভাত আর 

মুগমাংসের ঝৌল খেয়ে আসা যেতো! ! 

ৃষ্টবদ্ধি। তা নয় নরোত্তম এমনি দিনে আমার প্রজামগুলীর মুখে 

আমিশুনতে চাই__“জয় মহারাজ ধৃষ্টবদ্ধির জয়”-_! কৌগ্ডিল্যের সিংহাসনে 
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বসে পঞ্চদশ বর্ষ অতিবাহিত হয়ে গেল, কারো মুখে একদিনের জন্যও 
শুনিনি আমার জয় ঘোষণা! এর ঘোর অন্তরার কলিঙ্গ_-এই পঞ্চদশ 
বৎসরে আমার উপর তার সন্দেহ গেল না-_সম্মান দিলে না-_বিশ্বাস করলে 
না! অথচ এই কলিঙ্গকে আমি বৃত্তি দিয়ে আঁজও রক্ষা ক'রে আসছি । 

নরোভ্ম | ওরা সব এঁ রকম গৌয়ার-গোবিন্দ মহাঁরাঁজ ! দিনের 
বেলায় শান্তর পাঠ করে আর রাত্রে ছুরি শানায়! সব ছমুখো সাপ- ছুমুখো 
সাপ! ওরা নিজের মত সবাইকে দেখে ! বলে-_মহারাঁজ ধৃষ্টবুদ্ধি আগে 
নিজের প্রাণটাকে সরল করুন, মনের ময়লা তুলে ফেলুন, লোভের দাপটে, 
ভিংসায় পড়ে যা করেছেন প্রকান্তভাবে তার অগ্ুতাপ করুন, তার নৃশংস- 
তার প্রায়শ্চিত্ত করুন-যা হয় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে ! 

ৃষ্টবৃদ্ধি। তার অর্থ? 

নরোত্তম। সেই মহারাজ দরধিমুখের কথা--তারা বলে__আপনিই 
তাকে হতা। করেছেন । 

ৃষ্টবুদ্ধি। তারা বলে না তুমি বল? নরোত্তম, তোমার এ উদ্ধত্য 
আমি সহা করবো না। 

নরোত্তম। না সহা করেন, মুগশিকারটা না হয় আমার ওপর দিয়েই 
হয়ে যাক! আপনার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পেটের ভেতর অগ্নিদেব একেবারে 
ক্ষেপে উঠেছেন ! তিনিতো৷ আমাকে মারতেই বসেছেন-__তার ওপর আপ- 
নার একটা বাণ এই বুকে বসিয়ে দিন-_আমি সটান নিশ্চিন্দপুরে গিয়ে 
একটু নাক ডাকিয়ে ঘুমুইগে ! ক্ষিদের সময় এ সব ভাল লাগে? আপনার 
মুগ সুন্দরী কখন আসবেন--কখন দেখা দেবেন_-তার জন্য আমাকেও 
হা-পিত্যেশ ক'রেব+সে থাকতেহবে? ক্ষিদেরচোটে আমার কান্না পাচ্ছে,তাই 
ইল বকৃছি মহারাজ ! যাক্,এবার ক্ষিদেয় মরে গেলেও কথা কইবো না! 

ষ্টবৃদ্ধি। নরোত্তম ! ঁ  দেখ, একট] বিশালকায় ব্যাস্ত প্র দক্ষিণ জঙ্গল 
অতিক্রম ক'রে এ ঝোপের মধ্যে যাচ্ছে! চল, আমরা এগিয়ে যাই-- 
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নরোতম। বাঘ! ওরে বাবা, সাক্ষাৎ 3 কতান্ত_ 

মদন । 

ৃষ্টবুদ্ধি। 

মদন। 

ৃষ্টবুদ্ধি। 
মদন । 

ৃষটবুদ্ধি। 

উউিহিতি [ তৃতীয় অঙ্ক 

মদনের গুবেশ 

পিতা! ধরিয়াছি ষজ্ভীয় তুরঙ্গ এক-_ 
পথহারা এসেছিল বনমাঝে, 
ললাটে অঙ্কিত তার পাগুবের হয় ৃ 
বীরাচারে বাধিরাছি তারে ; কহ পিতা-_ 
রাখিব ধনিয়া কিন্বা রণভয়ে 
ক্ষত্রির আচার ভূল ছেড়ে দিবতারে? 
তুমি ধরিয়াছ হয় !__ 
পাওবের যজ্ঞীয় তুরঙ্গ? 

না পিতা, যজ্জীয় হয় ধ'রে দেছে 
বারাচারী সৌম্যমৃত্তি এক ক্ষত্রিয় যুবক ! 
অতুলন শক্তি তার! বহু চেষ্টা করি 
পারিনি ধরিতে আমি; কিন্তু 
শ্ষিপ্র হস্তে ধরিল সে হয়, 
দিয়ে গেল মোর প্রাপ্য বলি 
ব'লে গেল তেজন্বী ভাধায়__ 
ছাঁড়িলে পাণ্ডব হয় 

চিরতরে লুপ্ত হবে ক্ষত্রিয় আচার 
কে সে ক্ষত্রিয় যুবক? 
মনে হয়-_কাস্তারের অধীশ্বর ; 
উদার অস্তর-_ 
পথ চলে বিছ্যৎ গতিতে ! 
কিন্ত রে মদন! 
রগরঙগ সঙ্ঘটন নিশ্চয় তাহাতে! 



৬ ছি শস্টি্াি্ত 

মদন । 

ুষ্টবুদ্ধি। 

মদন । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

জনি পিতা, শুনিয়াছি 

- + ভাসি পান্ছি ৩ তি তত ছি পা স্টিভ ৮৯৪১ পতি ৮ ঠ% লিলি 

সামান্য অরাতি নয় পাওপুত্রগণ-__ 

সৈন্ঠ-বল অর্থবল অসীম তাঁদের ! 

জানি, মহাশক্তি কৃষ্ণের আশ্রিত তারা, 

পাগডবের সনে রণ চিন্তার কারণ; 

জানি বিষময় পরিণাম তাঁর ! 

তবু পিতা, ইচ্ছাশক্তি নিজ করিয়া প্রয়োগ 
অন্তরের মীমাংসায় ধরেছি তুর ! 

জীবনের এই প্রথম উদ্যমে, 

সাধ মনে _ দেখিব পাগুবে, 

দেখিব সে পাগুবের সথা 

যছুপতি শ্রীকৃষ্ণ রতনে । 

বৈরীভাবে আকধিয়া আমি 

সখ্যভাবে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিব সবে ! 

বুঝিয়াছি, তোমার কারণে 

পাত্র ভরি নিতে হবে বিষ 

ঢাঁলিতে আপন কণ্ঠে! 

কালচক্রে ছুর্ভাগ্য এনেছ ঘরে_ 

সমাদরে বরিতে হইবে তারে কর্তব্য আমার! 

কহ পিতা-_ 

ইচ্ছা! তব নাহি থাকেস্যদি, 

আমার কারণ আসন্ন সমর যদি, 

ভ্রমবশে অপরাধী সম 

দুর্ভাগ্য রাক্ষসী যদি আনিয়াছি গৃহে, 

আমার কারণ শাস্তির সংসারে তব 
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জলে যদি ধবংসের অনল, 

তবে, কহ পিতা, ফিরে দিই হয় 

দত্তে তৃণ করি পাগুব সকাশে। 

ধৃষ্টবুদ্ধি। . নানা রে মদন _ 

ক্ষত্রিয়ত্ব লুপ্ত হবে তায়! 

নিয়ে যাও ধৃত অশ্ব, 

রেখে দাও নগরের প্রদর্শনী মাঝে! 

রণে দিব নিমন্ত্রণ যজ্ঞীয় তুরঙ্গ হেতু ! 

মদন | যথাদেশ পিতা 

যদি পরাজয় হয় তায়, তাঁও কামা মম! 

সাধ শুধু কৃষ্ণ সহ দেখিব পাগ্ডবে। 

| প্রস্থান । 

নরোত্তম। এ ভালই হলো মহারাঁজ! একটা যুদ্ধ বিগ্রহ হোক্! 
অনেকদিন আরাম ভোগ কর! গেল, এইবার একটু ব্যতিব্যস্ত হওয়। 

যাক! আর সৈম্ত-সামস্তগুলোও ডালরুটি খেয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কুড়ে হয়ে 

যাচ্ছে--একবার যুদ্ধ ক'রে তারাও চাঙ্গা হ'য়ে উঠুক! 

ৃষ্টবুদ্ধি। নরোত্তম ! এঁ-_-এ আবার সেই ব্যাগ ! (ধনুব্বাণ ধারণ 

করিলেন) 

নরোত্তম । এমা, আবার বাঘ? বেট! নেহাৎ অভদ্রতে!! আমর! 

চাই নধর কচি হরিণ_কোথা! থেকে এক ব্যাটা বাঘ? মহারাজ, আমি 
কি করবো? পালাবো ? 

 ্ষ্টবুদ্ধি। এঁ-এ আরো নিকটে? এইবার শর ত্যাগ করি! 
(ঘন ঘন শর ত্যাগ ও তৃণের শর ফুরাইয়া গেল) নরোত্তম ! মহা বিপদ 
উপস্থিত-_তুণ বাণ শূন্ত--পালাও--পালাও-ব্যাঘ্ আমাদের আক্রমণ 

করতে আসছে--( তরবারি উন্মোচন করিলেন ) 
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নরোত্তম | এ যা আআ জ_ আ-_ ( পতন ন) 

ষ্টবুদ্ধি। আমি বিপন্ন_- মৃত্যু অনিবাধ্য ! (নেপথ্যে চন্ত্রহাস-_ 

“ভয় মাই” “ভয় নাই”--) ওকি ! ব্যাস্রের দেহে কে শর বিদ্ধ করলে? 

দেখতে দেখতে ব্যাদ্র ধরাশারী হলো! কে-কে? কার এই অদ্ভূত 
শক্তি? কে তুমি আমার জীবনদাতা? অন্তরালে নয়-_আমার সম্মুখে 

এসে ফধীড়াও ! যদি বনদেবতা হও- আমার দৃষ্টির সম্মুখে এসো- আমি 

তোমায় প্রণাম করি ! [ চন্দ্রহাস ছুটিয়া আসিয়া বৃষ্টবৃদ্ধির সম্মুখে দাড়াইয়া 

অপলক নেত্রে তাহার দ্রিকে চাহিয়া রহিল ] কে তুমি? তুমিই আমার 

জীবন রক্ষা করেছ? 

চন্দ্রহাস। আমি নয়--ঈশ্বর ! মান্ষের একট! প্রধান ধর্ম ভগবানের 

প্রেরণা বক্ষে নিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে মানুষকে বিপনুক্ত করা ! 

আপনার জীবন রক্ষা করা আমার ধন্ম_ধরন্মের সংসারে পরম কর্তব্য 1 

আপনি বীর- আপনি যোদ্ধা--আপনার পরম দায়িত্ব সংসারের অহিত 

দলিত ক'রে হিত সাধন করা-মৃত্যু অপেক্ষা সংসারে বাচাই আপনার 
প্রয়োজন! 

ৃষ্টবুদ্ধি। তোমার নাম? 

চন্ত্রহাদ। জীবনদাতার পরিচয় এত শীঘ্র গ্রহণ করতে নেই ! ছুদ্রিন 

পরেই জানতে পারবেন-_আমি নিজেই পরিচয় দোবে ! তবে এই জীবন- 

দাতার অনুরোধ এ দরিদ্রের এ পাহাড়ের পাষাণ গৃহে আপনাকে 

নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে! জীবন দান ব্রতের দক্ষিণা দান করবো! 

ৃষটবুদ্ধি। কিন্তু আমার সঙ্গে এই ব্রাহ্মণ__ভয়ে মুচ্ছা গিয়েছেন ! 

চন্ত্রহাস। তার জন্ত চিস্তাকি? এই বনে আমার মা এলেছেন__ 

পীড়িত মুচ্ছিত আর্তের শুজ্রষা করতে ! তাঁকে ডাকতে হয় নাঁতিনি 

নিজেই খুঁজে খুজে তার কোমল হস্তের নিপুগতা বিলিয়ে বেড়ান! সে 

মাকে আপনি দেখেন নি-_সে মায়ের কথাও আপনি শোনেন নি ! 
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পি সপন পপ পাদ ইজ শিল্পা সিশাপাপাসপাপাসপিপাসিপ স্লিপার শি শিশা্টিটিিিশিশছা 

 ব্যাধরমপ্ীবেশিনী সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ 

সিদ্ধেশ্বরী । তাই শোনাতে এলুম! তোমরা যার যেখানে যাবার 

চলে যাও-_-আমি এই ব্রাহ্মণের শুক্রষা করছি ! 

ৃষ্টবৃদ্ধি। আর আমার আপত্তি নাই ! চল জীবনদাঁতা, আমি তোমার 

নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আসি। 

-চন্ত্রহাস। কিন্তু হে অতিথি, বাবার পূর্বে আমার একটা অন্নুরোধ 

রক্ষা করতে হবে! আপনার এঁ উষ্জীষে আপনার চোখ দুটী আবৃত 
ক'রে, আমার করাম্লি ধরে সঙ্গে আসতে হবে! এর কারণ জিজ্ঞাসা 

করলে উত্তর পাবেন না! ঘদি অস্বীকৃত হন অকুতজ্ঞের মত জীবনদাতাকে 

বিদায় দিন ! 

ৃষ্টবুদ্ধি। না--না, অস্বীকার করবার কোন কারণ নেই। আমি 

স্বীকৃত--এই আগার উষ্বীব গ্রহণ কর- তোমার ইচ্ছামত আমার চক্ষু 

আবৃত কর! 

চন্্রহাস। (ধৃষ্টবৃদ্ধির চক্ষু বাধিয়া দিয়া) আসুন, এইবার আমার 

করাঙ্গুলি গ্রহণ ক'রে আমার ও আপনার গন্তব্য স্তানে যাই ? 

[ চক্দ্রহাস ও ধষ্টবুদ্ধির প্রস্থান । 

সিদ্ধেশ্বরী । (নরোভ্তমের গা ঠেলিয়া ) ও বামুন ঠাকুর-_উঠে পড় 

--উঠে পড়--কখন উঠবে? সব চলে গেল যে__ 

নরোত্তম | এযা বাঘ? আছে না চলে গেছে? (উঠিয়া) ও 
বাবা, তুমি আবার কে? রাক্ষসী নাকি? গিলবেই যদি, তবে ঘুম 

ভাঙালে কেন সোনার চাদ-_ঘুমস্ত গিললেই পারতে । 

সিদ্ধেশ্বরী। আচ্ছ! বলতে পার--এই দেহটা! আর দেহের প্রাণটার 
মূল্য কি? আর তার জন্য এত ভরই বা কেন-_এত হা-হুতাশই বা কেন? 

(নরোত্তমের কোন উত্তর না পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল ) বল না-_ 

চুপ ক'রে রইলে কেন? 

শাস্িনিসিপসপাাস্পিিশাটিশা শিপ শিাস্পিিপী শিপ সিপাস্পিশাপসিপাপশিা পি টিতাশশিশাস্পিশাসি পিপিপি 



দির ভার ] উতক্রহ্াস ৮৭, 
০৮০ পাটি শশিশ্দিশিস্িশিীশিটািতিই শিশীপািটািপঁতি শীট তি 

পাপািলাীশিশিশীপাহী ২শেশীপাশাতিী পাসপসসিস্পসি 

নরোত্তম | বলছি বলছি | ও বাবা, এ একেবারে ভীষণ তর্কবাগীশ 

দার্শনিক রাক্ষপী! তিমি টেঁচিও না বলছি-__উৎকগ্ঠার সময় এ-সব ভাল 

লাগে না! স্পষ্ট কথ! কও দেখি! বলি, এখানে একটী মহারাজ ছিলেন, 

গেলেন কোথায় বলতে পার? বাঁঘে নিলে না তুমিই পেটে পূরলে ? 

হ্যাগা, তুমি সত্যিই রাক্ষপী নাকি? 

সিদ্ধেশ্বরী । দেখতে পাচ্ছ না আমি ব্যাধের মেয়ে ! 

নরোত্ুম। তাতো দেখছি__কিন্তু এত তত্ব কথা শিখলি কোথা ? 

সিদ্ধেশ্বরী | কেন,ব্যাধ ঝলে তাঁরা মানুষ নয় নাকি ? তাদের প্রাণখানা 

কি খেলনার খোলামকুচি ? তারা কি সৌজন্/ দেখিয়ে মন্য্ত্ব ঢেলে দিতে 

জানে ন1? যদি তা গ্রতাক্ষ করতে চাও--এ পাহাড়ের উপর ভীলের পাষাণ 

রেগিয়ে দেখে এসো- তাঁদের উদারতা--তাদের মনুষ্যত্ব তাদের প্রেম! 

নরোভূম ! কি সর্ধনাশ 1! তোরাও মন্তষ্যত্ব আর প্রেম প্রেম করে 

ক্ষেপে উঠলি না কি? 

সিদ্ধেশ্বরী । ভীলের প্রেম খর বাঁঘ-ভানল্লুকের সঙ্গে! আমার প্রেম 

আবার শ্মশানের শ্মশানবাসীর সঙ্গে গাজাখোর ভাঙখোর সাপুড়ের 

সঙ্গে! আমি নাচতে জানি এলোচুল দুলিয়ে হাসতে জানি গাজাখোরের 

বুকে দীড়িয়ে-যুদ্ধ করতে জানি কৃপাণ হাতে নিয়ে! তোমার বউ নেই 

_-তোমার বুকে দাড়িয়ে দে নাচে না? 

নরোভূম | বুকে দাড়িয়ে নাচে না বটে, কিন্তু বাঁড়ীর উঠোনে 

দাঁড়িয়ে যখন নাচে তখনই আমার চক্ষুস্তির ! তিনি কূপাণ ধ'রে বুদ্ধ করেন 

না বটে, কিন্তু ঝাঁটা ধ'রলে সারা কৌগ্িলানগর কেঁপে উঠে! সে কথা 

যাক্--এখন রাজাটী গেলেন কোথায় বল দেখি? 

সিদ্ধেশ্বরী | বললে তুমি বিশ্বাস করবে? এ পাহাঁড়ে-বাঘের মুখ 

থেকে একটা যুবক তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছিল-_রাজাকে সেই নিয়ে গেছে 

তাকে নিমন্ত্রণ খাওয়াতে ! 



৮৮ ্ুক্রহা [ তৃতীয় অঙ্ক 
শপ পিপিপি পপাস্পপসপািসপপাপিপািপপসপসিশাসিকছ 

নরোত্তম। তাই নাকি? ভোজের বেলায় তিনি একলা গেলেন 
বুঝি? হাত্তোর ভাল হোক! যুবক তো খাঁসা লোক-- প্রাণও বাঁচালে 
আবার নেমস্তন্নও খাওয়ালে ! কে সে বলতো ? 

সিদ্ধেশ্বরী । বলবো? কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর--প্রাণ গেলেও সে কথা 
কারো কাছে প্রকাশ করবে না? 

শরোত্বম। হ্যারে হা--বামুনের ছেলে, একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে আর 
পালন করতে পারবো না? 

সিদ্ধেশ্বরী । যুবক দধিমুখ রাজার পুত্র- চক্রহাস ! 
নরোত্তম। চন্ত্রহাস? চন্ত্রহাস জীবিত? 
দিদ্ধেশ্বরী। হ্যা, জীবিত-এ পাহাড়ে ভীলের আশ্রয়ে আমারই 

যত্বে চন্ত্রহাস জীবিত! 

শরোভিম। তোমার যত্থে! মা-_মা, দেবী তুমি-_আকাঁশের চাদকে 
কেন্তুত হয়ে মাটিতে পড়তে না দিয়ে তাকে আপ্রাণ চেষ্টায় বাচিয়ে 
রেখেছ ! হও তুমি ব্যাধ নন্দিনী__ আমি কৃতজ্ঞতার নয়নাশ্র নিয়ে তোমায় 
প্রণাম ক'রে ধন্য হই! 

সিদ্ধেখ্রী। কি কর-_ কি কর ব্রাহ্মণ? 
সিদ্ধেশ্বরী । লী 

তারই পায়ে প্রাণ সপ না মনের কথ। কও না তারে। 
কৃষ্ণ বল কালীই বল বাজবে বীণা প্রাণের তারে ॥ 

ধর্ঠ হবার ধন্যবাদে বল কিব| আসে যায়, 
ধর্ম রাখার মর্দন বুঝে কর্ণ যদি কর যায়, 

স্বপ্নে পাওয়া রত্ব মাণিক সত্য হয় মে কপাল ফেরে । 

সিদ্ধেশ্বরী। এ সব প্রেমের গান__বুঝতে পারলে না বোধ হয়? 
শরোত্তম। ওরে বুঝি আর না বুঝি গানটা আর একবার বলতো-_ মুখস্থ ক'রে নিই! 



তৃতীয় গরভাস্ক ] চতদ্ুহ্থাস্প ৮৯২ 
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সিদ্ধেশ্বরী | ইস্ তাই নাকি ? আহলাদ যে ধরে না! বলি বাড়ী 

কোথা? মশায় কি নামী? ক'কুড়ি বয়েস? গাছ পাথর আছে কি? 

কোন্ দেশে বিয়ে? বউ কি করে? ছেলে-পিলে আছে না পুড়িয়ে খেতেও 

নেই? আসি মশাই- দয়া ক'রে চন্রহাসের কথাটা গোপন রাখবেন-_ 

নইলে গিয়ে একদিন ঘরে আগুন দিয়ে আসবো । 

| প্রস্থান । 

নরোত্তম। তাতুমিপার! ওরে বাবা কথা কয় যেন তুবড়ীতে 

আগুন দিরেছে। এ কি রকম স্বভাঁব কে জানে! এই ভাল থাকে আঁবাঁর 

এই ক্ষেপে যাঁয়! চন্ত্রহাস বেচে থাকে বাচক-_এখন আপনি বাঁচলে বাপের 

নাম! এমন রাক্ষস-রাঁক্ষসী বাঘ-ভাল্ুকের বনে মানুষে আসে-_ 

[ প্রস্থান | 

তৃভীব্র গর্জন 

নন্দলালের বাটা 

নন্দলাল 

নন্দলাল। দেখুতে দেখতে জলের মত দিন চলে যাচ্ছে! জীবনের 

শক্তিও কমে আসছে, তবু আশা ছাড়িনি এখনো চন্ত্রহাসকে রাজা! ক'রে 

এ সংসার ত্যাগ করবো! আর যেতে পারিনি বহুদিন সে পাহাড়ে! 

চন্ত্রহাসকে দেখিনি অনেকদিন সে লুকিয়ে আসবে বলেছিল-কই 
এলো না! ছু'দিন গেলুম-__ বাঘে তাড়া ক'রলে-পালিয়ে এলুম! সে 

ভালই আছে--প্রাণে বেচে আছে-_বড় হয়েছে--এইবার সে আপনার 

জিনিষ আপনি বুঝে নেবে । 

ধীরার প্রবেশ 

ধীরা। নন্দলাল ! নন্দলাল ! বলতে পার স্বপ্ন সত্য হয়? 



৯১০ চ্ম্দহ্াস্ [ তৃতীয় অঙ্ক 
| সাদিক 

নন্দলাল। এই দেখ, পাগলী আবার কি বলে দেখ! এই রকম 

'আবোল-তাঁবোল ব'কে নিজেও কীদবে আমাকেও কাদাবে। 

পীরা। নন্দলাল, আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার চন্ত্রহাস রাজা হয়েছে । 

নন্দলাল | হ্যা, তোমার নাথা হয়েছে! চন্দ্রহাস রাজা হয়েছে 

চক্্রহাস রাজা হয়েছে ক'রে খুব চ্যাচাও-বাইরে থেকে কেউ শুন্ুক- 

আর তোমার আমার গদ্দান কেটে নিয়ে যাক্, তাহলেই সব হবে! আর 

তুমি কাটামুণ্ড নিয়ে খুব ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থেকো! যা করতা৷ 
কর--চেচিয়ে মর কেন? | 

ধীরা। একদিন নয়, ছ্র'দিন নর_-পনের বৎসর আমি চুপ করে আছি 
নন্দলাল ! ভরে ভয়ে চন্দ্রহান ব'লে ডাকতে পারি না-কাদতে পাই না? 
আমি হানি কানার বাইরে এসে দাড়িয়েছি নন্দলাল_-সময়ের দোষে 
তোমার উপরেও আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছি ! কেন তুমি চন্দ্রহাসের কথায় 
আমায় বাধা দাও? নন্দলাল, তুমি চন্দ্রহাসকে তোমার ঘরে লুকিয়ে 
রেখেছ বুঝি? তুমি জান-তুমি যেতে সেখানে_দে বড় হয়েছে_ বুদ্ধিমান 
হয়েছে তাই তুমি তাকে এনে লুকিয়ে রেখেছ ! তুমি নিজে আদর কর 
তাকে-নিজে খেতে দাও! আর আমি স্বপ্নে দেখি__ স্বপ্নে পাই_ ধরতে 

যাই পালিয়ে ঘায়! নন্দলাল, আমার চন্ত্রহাসকে একবার দেখাত! 
নন্দলাল। আমি কি গেছি নাকি যেতাকে নিয়ে এলুম! সেকি 

এখানে-_আর পেরে উঠি না! ইচ্ছা করে পাখীর মত উড়ে যাই-- গিরে 
একবার দেখে আদি । আর যেতে পারি না ধীরা--সেদিন গিয়ে বাঘের 
তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছি । 

ধীরা। কোথার বল না_-আমিই না হয় একবার গিয়ে দেখে 
আসি। 

নন্দলাল। হ্যা, তাহলেই চারপো হয়! তুমি যাও গিয়ে চোখের 
জল ফেলে তাকে টেনে নিয়ে এসো--আর মাটা ফুঁড়ে শক্র গজিয়ে উঠে 

শি সী শশী টি উল লতি তক লা 4 



হী রভা 3. উিডি়াকিলা ৯২৯ 
সপে সিসি সিপাসিশা 

তার দফা-রফা করুক! বাঁঁযা, নিজের কাজ করগে যাঁ_ লা এখন 

বিরক্ত করিসনি । 

ধীরা। নন্দলাল, চন্দ্রহান আমার না তোমার? 

ননলাল। ওগে। বাছা, সে তোমারও নয় আমারও নয়-_ভগবাঁনের । 

সেতো পালিয়েছিল আমার চোখ বেঁধে দিয়ে, সেতো ছুটে গেছলো মশাঁনে 

তোমার কোল থেকে সাগরের অস্ত্রের তলায় । তার ওপর তোমার আমার 

আবার দাবী কিসের? দাবী সেই ভীল সর্দারের ! হ্যা, বাহার সে-_ 
আমরা বাচাতে পারিনি তাকে-_সে বাচিয়েছে চন্ত্ভাসকে । 

ধীরা। তাব'লে ভীল সন্ধার একবার আমায় চোখের দেখাও দেখতে 

দেবে না? সে এই পনের বছর গ্রতিপালন করেছে বলে সব দানীটাই 

তার হলো-আর আমি এতটুকু রক্তের ডেলাকে চোখ চাইয়ে কথ। 

বলাতে শেখালুম--আমার দাবী ভেসে গেল মিথ্যায় পরিণত হয়ে 

হতাশার অন্ধকারের ভ্রোতে? নন্দলাল, নিয়ে এসো আমার চন্দরহাসকে 

_-তুমিহ রেখে এসেছ তাকে ভীলের আশ্রয়ে । যদি তাকে লা এনে 
দাও-_ আমি বুঝবো, তুমি তাকে মেরে ফেলেছ-_ 

নন্দলাল। বেশ করেছি যা_ 

ধারা। তার রক্ত মাংস শ্ঠাল-কুকুরকে বিলিয়ে দিয়েছ । 

নন্দলাল। ধীরা, দূর হয়ে বাও আমার সামনে থেকে! এত ছোট 

মন তোমার--এত বড় কঠিন কথা আমায় শোনাতে পারলে? তোমার 

জন্য পাগল হয়ে কি আমি নিজের মাংস নিজে চিবিয়ে খাবো? চন্রুহাসকে 

দোবো না-পাবে না তুমি তাকে! হ্যা আমি তাকে লুকিয়ে রেখেছি! 

তার জন্তে কি করবে--আমার মাথায় লাঠি মারবে ? 

ধারা । তোমার মাথায় লাঠি মারবে ভগবাঁন--যদি আমার চন্দ্রহাসকে 
ফিরিয়ে এনে না দাও ! 

ননদলাল। দোবো না” 
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ধীরা। আমায় পথ দেখিয়ে দাঁও-- 

নন্দলাল। দোবেো না। 

ধীরা। নন্দলাল, আর আমি তোমার এতটুকু দয়ার প্রত্যাশী নই! 
আমি একা খুঁজবো এই দারাটা জগৎ-তাকে ফিরিয়ে এনে সবার 

সামনে দাড় করিয়ে দোবো! শক্র মিত্র সবাই দেখবে--শক্ততার অক্পের 
তলায় মিত্রতার আলিঙ্গন তাকে রক্ষা করবে! শত অভিশাপ__শত 
দীর্ঘশ্বাস আমি করসক্কেতেপক্জরিয়ে দোবো-__বিপদে সন্তানকে রক্ষা করবে! 
হারিণী মুণ্তি ধরে। [ ্রস্থানোগ্ভত 

ননলাল। যেও না, শেষে বাঘের পেটে ধাবে-_ 

ধীরা। আমি তোমার মত ভীরু নই- স্বার্থপর নই! নিশ্বার্থ সেবায় 
পথ চলবো মরণকে জয় ক'রে-_ 

শশী শা পি টিশটিশাশিশািস্পিপীটিপাস্পিসিপিশািপিািট পাতি 

| প্রস্থান | 

নন্দলাল। যা মরগে যা যাখুপী করগে যা! আমাকে এরা না 
মেরে ছাড়বে না দেখছি! কোথায় গেল আবার দেখি? ওরে কপিল-_ 
কপিল! দৌরটা দিয়ে যা আমি ফীঁকে যাবো ! এই এক গুণধর পুত্র, 
কাজের মধ্যে কাজ শিখেছেন শুধু মুগডর ভাজা! মুগ্তর ভেজেতো সব 
হবে! যাক্, ছেলেটার বিয়ে-থা দিয়ে সংসার থেকে ভালয় ভালয় সরে 
পড়ি-আর ভাল লাগে না! কপিল--ওরে কপিল-_ 

ছুই কাধে ছুইটা মুগ্তর লইয়া কপিলের প্রবেশ 
কপিল। বাবা! আমায় ডাকছে? 
নন্দলাল। হ্যা বাপধন ! তোমার মুগ্ডর ভাজা হলো? 
কপিল। না-_না, এখনো কোথায় কি? এই সবেমাত্র আরন্ত 

করেছিলুম | 

পনলাল। হ্যা বাবা» কাধ থেকে মুগ্ডর নামিয়ে আমার ছু'একটা 
কথা শুনবে কি? 
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কপিল। | কেন বাবা, , কাধে ণ্তর থাকলে কি আমি ও শুনতে পাৰ না 7 

তবে একটা কথা বাবা, ছোট কথা আমি কাঁণে তুলবো না! খাবারের 

দিক দিয়ে রাধাবল্পভী, ক্ষীরের বরফি, ক্ষীরমোহন, ছানার পায়েস, সর- 

পুরিয়া, রাতাঁবি, কড়াপাক, ফুলকো লুচি, খাস্তা কচুরী যত পার শোনাও, 

আমার কোন আপত্তি নেই ! ক্ষীর, দই, ল্যাউড়1 জাব, বোস্বাই আব, 

ওহোহো, কত বলবে--বলতে বলতে জিবে জল আসছে! এ সব কত 

শোনাবে শোনাও তো! বাবা এই আমি মুণগ্ডর রাখলুম ! লোকে যে বলবে 

পালোয়ান নন্দলালের ব্যাট! গাড়োরান তা আমি সইবো না বাবা-- ছোট 

কথা কাণে নোবো না-মেজাজ ছোট করবো না-আর ছোট লোকের 

সঙ্গে মিশবো না! এতে তোমার আপত্তি থাকে বল- আমি মুগুডর 

ভাজিগে-- 

নন্দলাল। বাবা সোনার চাঁদ আমার, কান্তিক আমার-- একটা 

থা রাখ বাবা-- 

কপিল। কি বল--? রাজপুত্র মদনকুমারের মত বন থেকে ঘোড়। 

ধরে আনতে হবে? এখুনি ঘাচ্ছি-_ও হাতী ঘোড়! বাঘ সিঙ্গী টিকটাকি 
গিরগিটা সব এক চালান নিয়ে আসছি--কিন্ত এনে রাখবো কোথায় 

বাবা? 

ননদলাল। ও সব কিছু করতে হবে না? তুমি যেকি রত্ব-_তা আমি 

হাড়ে হাড়ে বুঝেছি । তুমি নন্দলালের ব্যাটা অকাল কুম্মাও! দোহাই 
বাপধন, দ্িনকতক মুগুর তাজা বন্ধ রেখে আমার ছুটো উপদেশ কাণে 

নাও! আমি চোখ বুজলে এর পর ষে কুমড়ো গড়াতে হবে। 

কপিল। কিন্তু তুমি দেখে নিও বাবা, আমি গড়িয়ে গড়িয়ে মুগ্ডর 

ভাজবো। 
নন্দলাল। থুব ভেজো বাঁবা-_খুৰ ভেজো ! বেটা খাজা কোথাকার 

--এখন আমার কথা শুনবি নাকি? 
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কগিল। | বাবা, আমার গুলো দেখছে? পাঞ্জা দেখছে? কব.জি 

দেখছো? বাবা, একবার মুগ্ডর ভাজি তুমি দেখ। 

নন্দলাল। আর দেখে কাজ নেই বাপধন-_মুগডর ভাজতে ভাজতে 

কোন্ দিন ডানা গজিয়ে উড়ে না যাও । 
কপিল । ডানা গজাবে কি বাবা? আমার এই গুলো সোন। দিয়ে 

বাধিয়ে দিতে হবে ! বাবা, তুমি আমাকে একবার এই রাজ্যের সেনাপতি 

ক'রে দিতে পার? আমি একবার দেখি । এক হাতে মুণ্ডর, এক হাতে 

তরোয়াল নিয়ে খু খট খটু খটু ক'রে ঘুরে বেড়াব_ বন্ বন্ বন্ বন ক'রে 

ছুটবো-- 

নন্দলাল। ও বাব1, এর ওপর আবার সেনাপতি হবে? 

কপিল। হবো না? গুলো দেখছো বাবা__বাবা, আমি যুদ্ধ করবো ! 

নন্দলাল। সব্বনাশ করলে! সংসারের মধ্যে একটা ছেলে- তাও 

পাগল হয়ে গোল্লায় গেল! হ্যারে কাঠগৌয়ার মুখ্যু--এ সেনাপতি 

হবার শা কে তোর মাথায় ঢোকালে ? ঘুঁটে কুড়নীর বেটা চন্নন 
বিলেস। 

কপিল। কেন, আমার মা ঘুটে কুড়তো নাকি? আরতৃমিযে 
মুখ্য বলছো _ কই, তুমি বানান কর দেখি গোবদ্ধন_ হ্যা, তা আর করতে 
হয় না। 

নন্দলাল। ঘাট হয়েছে বাপধন--ঘাট হয়েছে! তোমায় মৃখ্যু লে 

আমি অন্তায় করেছি! এক গোবধ্ধন বানান করতে বলেই বাবাকে টিট 

ক'রে দিয়েছ! যে চাল চেলেছ বাপধন, মুখ্য বাপ আর জীবনে কখনো 

পণ্ডিত ছেলের কাছে ঘে সছেন না! কথায় কথায় গোবদ্ধন বানান করতে 
বললেই গেছি আর কি। 

কপিল। হু" হু' বাবা, তার ওপরে মুগ্ডর ভাজা--তার ওপরে 

সেনাপতি -. 
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নন্দলাল। ওরে রর বোকচণতী চিজ ভাজতে তোকে, রা ফেলে 

রেখেন্তীথ করতে চললুম ! এই বেলা নিজের সংনার নিজে বুঝে নে। 

কপিল । কেন? 

নন্দলাল | বিয়ে-খা কর--নইলে রাননাবান। করে খেতে দেবে কে? 

কপিল । বেশ, তবে এখখুনি বিরে করবো-ক?নে কই ? 

নন্দলাল। কনে আছে কথাবার্তী কয়েছি ! ভাল দিন দেখে আমার 

সঙ্গে চল_ বিয়ে ক'রে টুক্টুকে বউ নিয়ে আসবি। 

কপিল । য!বো মানে ? আমাকে সেখানে সেই ক'নের বাড়ীতে গিয়ে 

খোমামোদ ক'রে মাথা হেট ক'রে বিয়ে করতে হবে নাকি ? আমার বয়ে 

গেছে_আমি কেন মাথা হেট করতে যাবো? কনে আস্তুক- কনে; 

বোলাও-- 

নন্দলাল। দূর আহাম্মক, তা বুঝি কখনো হয়? ঘা চিরকাল হয়ে 

আসছে তাই হবে ! বরকেই যেতে হয় কনের বাড়ী বিয়ে করতে--কণনে 

আসতে যাবে কেন? 

কপিল। আনবে না কেন? এদিকে মুলুক মেরে আসছেন ট্যাডোস্ 

ট্যাডোস্ ক'রে ঘুরে-আর বিয়ে করবার সময় বরের বাড়ী যেতে পারেন 

না£ এসব চালাকী-নিজেদের মান বজায় রাখবার জন্তে, বরগুলোকে 

খেলো করবার জন্তে, কনেরা এই রকম একটা মন-গড়া ব্যবস্থা ক'রে 

নিয়েছে! এর জন্তে প্রত্যেক বরের প্রতিবাদ করা উচিৎ! অন্ততঃ যার! 

মুগ্ডতর ভাজে তাদের চুপ ক'রে থাকলে চলবে না! আমি তো কিছুতেই 

যাবো না কনের বাড়ী- ইচ্ছে হয় ক'নে আস্থক-_ কনে বোলাও-_ 

ননদলাল। সবাই যাচ্ছে-_তুই যাবি নামানে? তোর বাবা গেছে, 

তোর ঠাকুদদী গেছে, তোর চৌদ্দ পুরুষ গেছে, তুই তো ছেলে মানুষ। 
কপিল। যা হ'য়ে গেছে হয়ে গেছে! এতদিন বরের] বর্ধরের মত 

কনের বাড়ী ঘাড় হেট ক'রে প্রবেশ করেছে-_-আর যাবে না! পথে 
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বেরুচ্ছেন, ঘাঁটে বেরুচ্ছেন, ছটোপাটী করছেন, আর বিয়ে করতে যাবার 

সময় বরকে যেতে হ'বে? কেন-বরের কি বাঁপ-মা মর! দায় নাকি? 

বাবা, এরকম অন্যায় আদেশ করো না-তাহ'লে মুগ্ডর ভাজা সন্তান 

তোমার মুণ্ডর ফেলে একেবারে দেশত্যাগী। 

নন্দলাল। আমি কোঁন কথা শুনতে চাই নাবিয়ে করতে যাবি 

কিনা? 

কপিল। না, আমি সেখানে হ্বাঙউ লর মতন যেতে পারবো না! 

হাঁপিত্যেশ ক'রে বসে থাক-_কখন ক'নে আসবে-_গলায় মালা দেবে-_ 

তারপর থেতে দেবে-না না, ও সব বাধ্য-বাধকতাঁর ভেতর আমি নেই! 

সার! রাত্তির চোরের মত কসে থেকে বিয়ে করতে হবে এর মানে কি? 

এখন আমাদের বুক ফুলিয়ে উন্নতি করবার সময়! আমি মুগ্ডর ভীজ.ছি 

কি ক'নের কাছে মাথা ঠেট করবো বলে? 

নন্দলাল 1 হয] হ্য।, ঘাড় হেট করে সব শুনতে হবে ! 

কপিল। আর হয় না বাবা উপায় নেই_মুগ্ডর ভেজে ফেলেছি! 

এখন মাথা উচু_বুকের ছাতি উচু--এই কব.জি-- এই গুলো--মুণ্ডর 
হাতে নিয়ে এই রকম ক'রে ফড়ালে বুক গুর্ গুর্ গুর্ গুর্ ক'রে উঠবে । 

নন্দলাল। বলি বিয়ে করতে যাবি কি না? 

কপিল। আমি যাবো না-বিয়ে করবে৷ না! যার! মুণগ্ডর তাজে 

তারা! বিয়ে করে না বাবা! 

নন্দলাল। যারা মুগ্ডর ভাজে তারা বিয়ে করে না বাবা--তোর বাবা 

বিয়ে করবে। | 

কপিল। তাবাবার সখ হয়ে থাকে বাবা করুকগে- আমি করবো 

না। | | 

নন্দলাল। আঃ, দূর ছাই--আমার মাঁথা খারাপ হ'য়ে গেছে! আচ্ছা 
দাঁড়া তোর বিয়ে দিতে পারি কি না দেখছি ! এই কাণ ধ'রে 
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কপিল । বাবা, বাবা, বিবেচনা ক'রে কাঁণ ধর! আমার মুগ্ডরের 

অপমান করো নাবলছি! বউ এলেই ঘর ভেঙে দেবে- তোমায় পর 

ক”রে দেবে- বিয়ে করার চেয়ে মুগ্ডর ভাজা ভাল বাবা--মুগ্ডর ভীজা 

ভীত প্রস্থান । 

নন্দলাল | কাএ ছি'ড়ে দোবো-এ মুগ্ডর তোর মাথার ভাবো 
| প্রস্থান । 

ভুএ লঞ্ভাহ্ 

পর্বতগুহা 

একখানি কাতান হাতে সন্ধর 

সন্বর। কাতানখানায় আজ ধাঁর দিয়েছি! একটা বাঘ কি সিঙ্গী 

পাওয়া যেতো, তাহ'লে একবার কুপিয়ে দেখতুম- কতটা এর ধার তৈরী 

হলো! একবার দেখবো নাকি? 

চন্রহাঁস। ( নেপথ্যে ) বাঁপজী-_বাপজী ! 

নম্বর । কিনে বাচ্ছ!? [ চোখ বাধা ধৃষ্টবুদ্ধিকে লইয়া চক্দ্রহাঁসের 

প্রবেশ )] অরে একি ! আজকের এই শিকার নাকি? 

চত্দরভাস। বাপজী! | 

নহে শিকার-- অতিথি আমার ! 

হে মহাশান্ত সুজন অতিথি মহান্! 

এসো, খুলে দিই চোখের বাধন ! 

( চোখের বাধন খুলিয়া! দিল ) 

অনুমান, পথশ্রমে 

চোখের বাঁধনে পাইয়াছ বহু ক্লেশ! 



৯ 

ৃষ্টবুদ্ধি | 

চন্রহাস। 

ত্রাস [ তৃতীয় অঙ্ক 

জারী আমি, 

যুক্ত করে ক্ষমা চাহি সে কারণ! 

অতি ভরঙ্গর স্থান । 

ত্রাসিত অন্তর মোর, 

চক্ষে দেখি সম্মথে আমার 

কৃতান্ত সমান ভীমকার ব্যাধের মুরতি ! 

মুণ্তিমান দানব কবলে নিপতিত যেন) 

চলিয়া এসেছি যেন পৃথিবীর বহু দূরে__ 

দূর হ'তে অতি দুরাস্তরে ! 

কেবা এ ঘবক ? কি উদ্বোগ্ত ” 

সমুন্নত দেহ, স্ুস্থির নয়ন, 

ললাটে সৌভাগ্য লেখা, 

স্বল্পভাধী, সুমিষ্ট আলাপী, 

আমার জীবনদতা, 

তবু সাহস না হয়, 
খুজে দেখি নয়নে বদনে__ 

কি উদ্দেশ্তে__ 

সসম্মীনে বিনয় বচনে 

নিয়ে এলো এ ভীষণ স্থানে । 

মতিমান্ ! 

অনুমান, বিস্মিত হয়েছ তুমি 

আমি এই অচেনা আশ্রয়ে? 

নাহিক সংশয়__এই মম আশ্রয় আবাস ! 

কৃতান্ত দোসর এই শক্তিমান ব্যাধ 

পিতৃতুল্য রক্ষক আমার ! 
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জন্ম মম উচ্চ কুলে__ 

দৈবাধীন ক্ষত্রিয় যুবক আমি, 

ভাগ্যের তাড়নে বিপন্ন জীবনে 

নগরের সৌধ অট্টালিকা করি পরিত্যাগ 

পড়ে আছি ব্যাধের আশয়ে ! ্ 

'ধন্মবলে ব্যাস্বের কবলে বাচাইন্থু তোম1-- 

ভাগ্যবান আমি- অতিথি আমার তুমি ! 

ক্মণেক অপেক্ষা কর, 

ক'রে দিই আহারের আয়োজ ন- 

যথাসাধ্য শঘ্যার রচন1 ! 

| প্রস্থান । 

ধৃষ্টবৃদ্ধি। বলতে পার বাধ-- এ যুবক কে? 

সম্বর। আমরা জানি আকাশের টাদ-__মাটীতে ঠিকরে পড়েছিল-_ 

আমর। নিয়ে খেলাঘরের পুতুল খেল খেল্ছি ! দেখছিস্, কেমন মিষ্টি 

কথা--কেমন বুদ্ধি ক'রে মভিথি সৎকার করে? তুই কে বলতো-_ 

মনে হচ্ছে কোন্ ভাগ্যবান ঘরের মাহুষ | 

ৃষ্টবুদ্ধি। আমি কোলের অধীশ্বর--এই যুবক আজ আমার 

প্রাণ রক্ষা করেছে! 

সম্বর। কোঞ্চেলোর অধীশ্বর? তোকে বাচিয়েছে আমার এই 

বাচ্ছা? ওরে, রাজা আমার ঘরে অতিথি- ওরে মান্ঠি দিয়ে যা মান্তি 

দিয়ে বা 

বৃ্টবৃদ্ধি। না ব্যাধ তুমি যুবককে ডেকে দাও ! আমি ঘোর সমস্ত 

নিপতিত, আমি শুধু তাকে জিজ্ঞাসা করবো--শকত্র না মিত্র? 

সম্বর। আরে অতিথি রাজা, এ কেমন কথা বলছিস? এ আমার 

তেমন বাচ্ছা নয় ! তুই ওকে শত্রু ভাবলেও ও তোকে শক্র ভাবতে যাঁবে 
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কেন? তোর: সঙ্গে ও ও বাচ্ছার কিসের সম্বন্ধ ? আর ও যদি তোঁর শক্র 

হবে--তবে বাঘের মুখ থেকে তোর জান বাচাবে কেন বলতো? থাকিস 

নগরে__চটিকণ-চাকিণ দেশে--তাই বন-জঙ্গল ভাল লাগছে না-তাই মনে 

করেছিস্ এরা সব শক্র ! একদিন না হয় বনে থাকলি ! বনের ফল য়ে 

মার গাছের ছালে শুয়ে একট! দিন এখানে কাটালে জাত যাক না 

তোর! কইবে, কোথা গেলি সব- | 

গীতকণ্ে ভীল-রমনীগণের গ্রবেশ 

ভীল-রমণাগণ | লীভ্ভ 

ওগে! চাদ কুড়াতে এলে! কে বন-বিতানে | 

কিরণ দেখে কে বরণ দিল হেন যতনে । 

আমর ফুল-চয়নে টা ধরেছি ডালিতে, 

সেটাদের হাস অমিয় দেখি আখতে, 

তার রূপের ভাটে কুছছম ফোটে কত স্বপনে ॥ 

[ সম্বর এই গানের মধ্যে চলিয়া গেল এবং 

একটা ডালিতে ফলমুলাদি লইয়া 

গানের শেষে প্রবেশ করিল ] 

সম্বর। এই নে রাজা_-এই বুনোর ঘরে দুটো বনের ফল নুখে দে! 

এখানে ছানা মাথন নেই বে খেতে দোবো। 

ষ্টবৃদ্ধি। কই, যুবক কোথায় গেল_আমি একবার তার সা্গ 

সাক্ষাৎ করতে চাইল 

সম্বর। সে আসতে পারবে না-তোর জন্যে গাছের ছাল পেতে 

বিছান! তৈরী করছে। | 

ৃষ্টবুদ্ধি। এ তার অভদ্রতা! অতিথির সম্মান রক্ষার জঙ্ বকের 

কর্তব্য ছিল স্বয়ং আমার সম্মুথে আহাধ্যের পাত্র নিয়ে আসা! পরিচর 



তর্থ গ্ভাঙ্ক ] চভ্ঞুজ্ঞাঞ ১৯০২৯ 
শার্শা 

দিয়েছে ত্রিয ব'লে এই কি কষত্রিয়ের রীতি? ? যুবককে পাঠিরে রি 

হলে “ফলে দাও এ আহাধ্য শগাল-কুকুরের মুখে । 

সম্বর। কি? ঠাল-কুকুরের মখে ফেলে দোবো ? সরল প্রাণ নিননে 
ভার খুদে খাবার পরেছি এ বাচ্ছার কথায়! নইলে আমার কোন 

প্রহরাজন ছিল না তোকে অতিথির মত ঘরে এনে তোর সামনে খাবারের 
ডালি নিয়ে দাড়াবার ! শুধ বাচ্ছার অন্তিগি তিই-_-তাভ মান্তি দিয়েছি-_ 

নহলে তাও দিতাম না। 

বষ্ধুদ্ধ। আছি ভানতেম না যে ঘবক আমাকে এথানে নিলে 
আমাৰ আমার অপমান করবার জন্য । সে আমার জীবন রক্ষা করেছে 

এ অন্পঙ্জা ব্যান্ধের কবলে মৃত্য আমার ভাল ছিল । 

চজ্দরহাসপের প্রবেশ 

5ন্দভাস | শান্ত হও বীরবব 1 

আহারে অরুচি যদি, 

এসে বিশ্রাম শয়নে- 

প্রস্কত শয়ন-শখা। ! 

এষ্টবদ্ধি। . রেখে দাও মোখিক নভ্রতা ! 

পদে পদে দংশন করিছ তুমি 

গৃহে আনি অতিথি তোমার-- 

“কন, কোন অভিপ্রায়ে? 

থাকে যদি অন্তরের অসৎ উদ্দেশ্ত কোন--- 

সাবধান--পরিণাম তার অতীব ভীবণ। 

চন্দহাস। কেন বীরুবর ! আমি ভো দিই নি ধরে 

(বিষের আহাধ্য 2 করি নি তে অসম্মান ? 

হ্যা, হয়তো বা সম্ভব হতো 



৯০২, 

ষ্টবদ্ধি। 

চন্দ্রহান। 
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যদি নিজে আমি দাড়াতাম 

হাতে নিয়ে আহায্যের ডালি! 

সে কারণ-- 

অনংযত বাক্য নাহি কর উচ্চারণ; 

রাখিও ম্মরণ-নহে ইহ1 আপনার 

স্থখৈষ্র্যামর কৌগ্ডিলযের বিলাস ভবন । 
জেনো হে অতিথি, আছ দাঁড়াইয়া 

স্নেহ-মাস়াহীন স্গকঠিন পব্বতের বুকে 
পাষাণ রচিত গৃহে ! ওই ভীল দে 

প্রত্যক্ষ প্রতিহিংসার দাবাগ্রনি ভীষণ, 

ওই নারী অরাতির অরাতি রাক্ষসী, 

স্থির অচঞ্চল "ুধু আমার ইঙ্গিতে ! 

আমি যদি আজ্ঞা! দিই, 

শরবিদ্ধ দেহ তব আখির পলকে 

পড়িবে পাষাণ বুকে প্রাণশূন্ত হয়ে! 

উত্তম ওহে জীবনদাতী! কহ-- 

হেন খণ তব পরিশোধ করিব কেমনে ? 

খণ পরিশোব ? জীবনের মূল্য দিয়ে ? 

কহ কৌপ্ডিল্য ঈশ্বর ! অনহায় কালে 

ব্যাঘ্বের কবলে পড়ি, 

প্রাণ ভয়ে ভীত হইলে যেমতি, 

কাতর হইলে ঘথ| পরিত্রাণ আসে, 

সেই মত--বছ অতীতের কথা-_ 

পিতৃ-মাতৃহীন একটা বালক, 

ভীত ত্র্যস্ত হ'য়ে মৃতপ্রায় পড়েছিল 



চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ] 

ষ্টবৃদ্ধি | 
চন্ত্রহাপ। 

ৃষ্টবুদ্ধি । 

চন্্রভান। 

চ্তক্রহাঁসল ১১০৬০ 
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তুমি গিয়েছিলে অত্যাচারে নখাঁঘাতে 

বিদীর্ণ করিয়া বুক শোণিত শোষণে-_ 

অনুমান, স্মরণে জড়িত তাহ]! 

যদি খুজে এনে আমারি প্রথায়, 

অবিকল তব জীবনদাতার রীতি ও নীতিতে 

তোমা হেন অতিথি সেবার মত-_- 

ধল্মীচারে কর তার সেবা, 

সেই হবে প্রায়শ্চিত- তৃপ্তি তার 

হয়ে যাবে খণ পরিশোধ । 

তারপর ? 

আস্থুন হে মতিমান্ ! 

সাথে মোর বিশ্রাম শয়নে তব । 

এক মনে চিন্তা কর অখণী হইতে । | 

নানা, ফিরে যাবো রাজধানী ! 

অরণ্য নিবাসে 

কিংবা অন্ঠের আবাদে বাস 

করি নাই অভ্যাস কখনে!। 

যথা অভিরুচি তব! 

কিন্তু আমি জানি-__ 

অগ্ঠের আবাসে বাস, 

অন্তের এরশ্বধ্য ভোগ 

চিরদিন অভ্যাস তোমার-- 

বিবেকে স্মরিয়া জিজ্ঞাস অন্তরে তব! 

দধিমুখ বিনাশ সাধন, 
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অত্যাচার পুত্র তার চন্ত্রহাস সপ্রতি, 

তাঁদেরি আবাঁসে তাঁদেরি এরশ্বধ্য ভোগ-_ 

ভেবে দেখ, সে কি কীরত্ব প্রকাশ 

কিন্বা ক্ষত্রিয় আগার তব? 

ষ্বৃদ্ধি। উদ্ধত যুবক ! বাচালতা কর পরিহার-__ 

নহে শান্তি পাবে যথারীতি । (তরবারি উন্মোচন ) 

তারপর ? অস্ত্র বল করিবে পরীক্ষা গ 

বনবাসী দরিদ্র হলেও, নাহি ভাব 

সহায় সম্বল হীন এই ক্ষত্রিয় ঘুবক' 

পর্বতের গ্রতি স্তরে 

জেগে আছে সহায় আমার ! 

অর্থ বলে বলী তুমি_কিন্তু 

দৈব বলে আমি বলবান !-_ 

সেই বলে যোগ্য অস্ত্র তোমার সম্মুখে | 

সম্বর। ওরে বাচ্ছা, ও সাদা কথার মানুষ নয়! তুই সরে দীড়া 

তোর ক্ষত্রিয় আচার নিয়ে! এই বুনো জাতের কাঁতানের কৌঁপটা 

একবার দেখিয়ে দিই নগরের এ আধ্যের আম্কালনকে গ কিরে, বীরের 

বেটা বীর! লড়াই দিবি নাকি? দেখবি একবার এহ ব্যাধজাঁতির 

কবজির জোর? দেখবি তার হাক-ডাকে ভীলের চেহারাগুলো ? খাবি 

একটা অক্ের ঘা? ওরে-__এই ভীল, বাঘ-সিঙ্গীর গলা টিপে বুক চিরে 
তার রক্ত পান করে-তবু সে মানীর মান রাখতে জানে_ দেবতার পূজো 
করতে জানে- অতিথির সেবা করতে পারে ! দরকার হ'লে নিজের রক্ত 

দিয়ে একজনের জীবন দিতে পারে; আজ সেই জাতির প্রাণে দাগ! দিয়ে 

তুই আন্ত তুলে দড়িয়েছিস্? আয় তার পরীক্ষা দিয়ে দিই । 



টা গর্ভাঙ্ক ] জল্রহাস ভরের 

ন্রহাস ূ  থাক্ বাপলী, ু া- তৃষ্জার অভি তির ন্তষ্ক বিকার রাউি 

_--ওকে বধ করাতো আমাদের ধন্ম নয়। 

সম্বর। না না, আমি ওকে গাছে বেধে আগুন দিয়ে জালিয়ে 

লাবো। 

চন্ত্রহান। আমার গ্রাণে ক দিবি বাপভী £ না বাপজী-- 

সন্বর। বাচ্ডা__ 

টন্ত্রহাস। ওকে বধ করে কি হবে? অতিথি, আমি এখনো বলছি 

_-শয়ন শব্যার় শুয়ে ক্লান্তি নিবারণ করুন 

ষ্ঠবদ্ধি। না, এই মুহন্ডে আমি এ-স্রান পরিত্যাগ করতে চাই ! 
চন্দহাস | আন্তন তবে- উষ্ঠীবে আবার আপনার চোথ বেধে দিই! 

রঃ ুষ্টবুদ্ধির চক্ষ বাধির। রি । এবার আর আম যাবো না অতিথি-_ এই 
ভীল-রমণাগণ আপনার রক্ষিণা হয়ে পাহাড়তলীর বনের বাইরে আপনা? 

নিরাপদে পৌছে দেবে! তোমরা যাও-_রাজাকে সসল্মানে পৌছে রর 

এসা | | ভীল-রমণাগণ ঠষ্ঠবদ্ধিকে লইয়া চলিয়া গেল । 

সম্বর | বাচ্চা, ছেড়ে দিলি? 

টন্্রহাস। আমাকে সিংহ শিশু ক'রে তৈরী করেছ বাপজী। ছেড়ে 

দিলুম তাকে খেলার ছলে--মাবার ধ'রে নিয়ে আসতৈ-ন। 

সম্ব্। তোর মনে আছে-ও তোর বাপকে বিষ খাইয়েছিল ? 

চঞ্রহাস। মনে আছে বাপজী- আমি কল্পনার তা দেখেছি ! দেখতে 
পাচ্ছি তার নিমন্ত্রণ রক্ষা দেখতে পাচ্ছি তার বিষ পান--দেখতে পাচ্ছি 
ভার ঘন্ত্রণা_ দেখতে পাচ্ছি তার মুতদেহ | শুনতে পাচ্ছি--নীরবতার শুদ্ব- 
দুখে তার কাতির আহ্বান-__চক্্রভাস- চক্দ্রহাস-_ প্রতিশোধ প্রতিশোধ | 
কখনো ঘুমন্ত তাকে দেখি-আবার শ্যার পার্শে আমার মায়ের করাস্কুলি 

ধরে দাড়িয়ে আছেন আমার শিয়রে ! তাদের স্সেহের করম্পর্শে আমার 

ঘুম ভেডে যায়--তপ্ত নয়নাশ্র তাদের গণ্ড বয়ে আগুনের মত আমার 
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সি পিসী 

ঘুমস্ত চোখে । ঝরে ছি চমকিত হয়ে শয্যা ছেড়ে উঠে বদি! 

বাপজী, তারা আমার মা_-আমার বাবা_ 

সন্বর। নানা রে বাচ্ছা, তার! নিষ্ুর পাষাণ । তারা চলে গেছে 

ইহজগত ছেড়ে তোকে কাদাতে-তুই কান্নার জলে তাদের দেখিস্ তোরই 

বেদনার ছবি! তুই কীদিপনি বাচ্ছা-ওরে, আমি তোর বাপজী--আমি 

তোর য|--তোর জন্তে মামি দুনিয়া উদ্টে দোবো--তোকে রাজা করবে! 

_-আমি তোরই বাপ-মায়ের রাজ্যে ! বাচ্ছা, দুঃখ করিসনি-তাভ'লে 

আমার বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে 

চন্নহাস। বাঁপজী, আমি যাবো একবার নগরে- আনার বাপ-মায়ের 

সিংহাননকে প্রণাম করতে । 

সম্বর। ঢু”দিন পরে সমর হলে আমিই তোকে ইঙ্গিত করবো ! এখন 

আর, কিছু খাওয়া-দাওয়া করবি আয়! ভয় কিসের? ভগবান বলে যদি 

কেউ থাকে_ দেই বিচার ক'রে তোর স্থখের পথে আলো জালবে। 

| উভয়ের প্রস্থান । 

সওম পন্ভাক্ক 

নগর উপকণ্ঠে হরিমন্দির 

দধিমুখ 

দধিমুখ। শুরু প্রভাতের নম.আভা 

নিশার আধার হ'তে মুক্তিলাভ ক'রে 
দীরে ধারে রূপের বিভায় 

রঞ্রিত করিয়া সুনীল আকাশ 

হাসি সুখ নেমে এলো শ্যামল ধরায়! 
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বিভাসিত প্রকৃতি স্বন্থরী__ 

জীব তার হৃষ্টচিন্ত রূপের পরশে ? 

হাসে কর্মী, হাসিছে উৎসাহ, 

হাসে স্বর্ণচুড়াসহ শ্রাভরি মন্দির ! 

ও আমারই রচনা! চারু শিল্পকর 

আমারি ইজিতে, আমারি ভাগার হ'তে 

রত্বের সম্ভার ল”য়, প্রস্তরে প্রস্তর তুলি, 

নিপুণ করেতে গড়েছে কাটিয়া ; 

স্থির নেত্রে +সে আছে সেথা শ্রীহরি-বিগ্রহ ! 

বাবো-যাবে! ? দেখিব কি শিয়েঁ- 

পুজা] নিয়ে পুজার বিগ্রহ-- 
কতখানি স্থির অচঞ্চল * দেখিয়া আিব-- 

হাঁসিছে কি বেদীর বিগ্রহ ?- 

কিন্বা শুঞমুখে তার ক্ষুধার বেদনা ল'য়ে 

ফেলে অশ্রনীর-_-আমি যথা 

আমার বেদন। ল'য়ে ঝরা জলে মুন্তিক! ভিজাই ! 

বাই, দেখে আসি--পুজা দিব 

'জীথি নীর নৈবেছ্ সাজায়ে | 

গোপালের প্রবেশ 

গোপাল । কোথায় বাবে --এ মন্দিরে? 

দধিমুখ | হ্যা, বিগ্রহ দেখবো-আজ প্রসাদ পাবো 

গোপাল । এখানে তে৷ অতিথি-ভিখিরী আসে না- কেউ গ্রসাদ পায় 

না। আগে হতো--এথন সব উঠিয়ে দিয়েছে! আগে ঘটা ক'রে পুজো 

হতো--লোকে আদতো৷ যেতো-আনন্দ করতো-_ শক ঘণ্টা বাজিয়ে 

আরতি হতো--এখন আর হয় না। 
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বিমুখ মন্দিরে বিগ্রহ আছেন না তীকে পাথরের টুকরে। ভেবে 

নদীর জলে ডুবিয়ে রেখেছে? 

গোপাল । না অতটা! করেনি-লৌক দেখানো ধন্মটাঁও লোক দেখাতে 

চায় তে! ? তবু পাথরের বিগ্রহখানা বেদীর উপর দাড়িয়ে আছে ! আমার 

কিন্তু ভাল লাগে না! তাই এমনি ক'রে লুকিয়ে লুকিয়ে সাজি ভরে ফুল 

নিয়ে আধি_ এমনি ক'রে নিজের হাতে ফুল দিরে সাজি_-বেদীর উপর 

সাজিয়ে রাখি! এখানে কেউ ভয়ে আসতে চার না-_-ওখানে এ কালী- 

মায়ের মন্দির ওখানেও কেউ যায় না! দেখবে এস না_-পাথবের ঠাকুর 

কত কাদছে-পাষাণ ফেটে চোখের জল ঝরে ! 

দধিমুখ | তুমি দেখেছ বালক? এই এতটুকু কষু্রমতি ভুমি তুমি 

দেখতে পাও & পাষাণ বিগ্রহের চোখের জল ? একি, তুমি কাদছ ? একি 

তোমার চপলতার কান্না ? না এ পাষাণ বিগ্রহের শুষ্ক মুখ দেখে দেবতার 

গায়ে আপনাকে বিলিয়ে দেবার কান্না? বালক, এই এতটুকু বয়সে কে 

শেখালে তোমাকে অঞ্জল ফেলতে ? ওরে, এ বে স্বগ-এ যে মোক্ষের 

নিদশন-- ও অশ্রু যে বুকে রেখে বুক জুঁড়াবার রত্র-ও যে ভক্তির আোত 

_ভামাকে ম্লান করিয়ে দাও বালক তোমার এ অনোর ঝরা নিশ্মল নয়ন 

জলে | ( গোপালকে বক্ষে ধরিলেন ) ওরে নেমে পড়-_ নেমে পড়, এতে 

স্মৃতির দংশন--বুক ভেঙে বার়_ চৈতন্ত হারিয়ে ফেলি_( নামাইয়। 

দিলেন ) 

গোপাল । বাঃ, তুমি বেশতো ! কে তোমার বলেছিল কোলে 

ক'রতে_আর কেইবা বললে তোমার কোল থেকে নামিয়ে দিতে? 

দর্ধিমুখ | ওরে, এই মুখখানির ভিতর আমি বিশ্বত্রঙ্গাড খুঁজে পেয়েছি 

_গঠিক এমনি বয়সের এমনি একখানি কচি মুখ আমি বুকে চেপে ধারে 

আাদর করতাম! সে হাদতো কাণতো-আমি শাস্তি পেতাম-সাস্বনা 

দিতাম ! সে রত্ব আমার কেড়ে নিয়েছে কে জান? মন্দিরের এ পাষাণ 
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দেবতা-_ওর দেওয়া যা ছুঃ খে যে কত ব্যথা তা শুধু আমি জানি__আর 

কেউ কোন পিন খুঁজে দেখেনি | 

গোপাল । ছি, ঠাকুরের দোষ দিও না-_অনাচারে ঠাকুর পাবাণে 

পরিণত হয়েছে ! ঠাকুর শান্তি দিতে ছুটে যায়_লোকে তাকে শাস্তি দিবে 

পেছিয়ে আনে ! দেখরে এ ঠাকুরের ছুদ্দশা ? যারা সেবায়েৎ তারা ঠাকুরের 

ভোগের আগে প্রপাদ থেয়ে নেয়-অন্নের চাল চুরি ক'রে বিক্রঘ করে 

নৈবেগ্ের কল-ফুলুরী নিজেদের ঘরে রেখে দিরে দ্ু'খানা বাভাবা ধারে নেয় 

-প্রদীপ জালাবার ঘিটুকু পধ্যন্ত নিজেরা খার আর বিক্রয় ক'রে অথ 

সঞ্চয় করে! গার কি তাতে আশাব্বাদ করবে, না বুক দিয়ে তাদের রক্ষণ, 

করবে? ঠাকুর কাদে তাই সে চোখের জল আমার চোখেও ঝরে। 

দরধিমুথ | প্ত ভুমি হ কাদছ না বালক-. আমার চোখে৪ সপ্ুসিক্কুর 

(মাত বয়ে বাচ্ছে। 

গোপাল। সী 

বুক ভেঙে যায় ওই দেবতার বেদনায়। 

পূজার ঠাকুর পায় না পূজা পাযাণ চো দেখে মায়॥ 

পযাণ গালে তাশ্র রেখা) 

মুচ্চাতে কেড দেয় ন| (দাগ, 

বাজে না তাই মোহন বাশী সোনার নুপুর রাঙা পায় ॥ 

দধিমুখ | বালক! তোষার নাম কি? 

গোপাঁল। নামে কাজ কি- আমায় বন্ধু বলে ডেকো 

দধিমুগ | বন্ধু! আমার বালক বনু? এও ভাল, অসহায় সংসার 

একটা সাথী পেলাম ! 

গোপাল । এসো না, দেখবে এসো না ঠাকুরের কানা! 

দধিমুখ। যাবো? কিন্তু আমার এই মলিন বেশ--এই কুৎসি২ 
আরুতি--ভিক্ষুক আমি-যদি বাধা দেয় তারা? 
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গোপাল । কে বাধা দেবে? যারা মন্দিরে আছে তারা চোর! 

ঠাকুরের সোনার মুকুট, সোনার হার, পায়ের নৃপুর নব খুলে নিয়ে ছুরি 

করেছে! কাউকে খেতে না দিলে তারা যে দ্রোষী হবে- লোকে বলবে, 

যারা রক্ষক তারাই ভক্ষক ! তুমি অতিথি ভিখিরী মান্ষ-__থেতে না দিলে 

তৃমি শুনবে কেন? জোর ক'রে যাবে -এসো-আমার সঙ্গে এসো- 

। গোপাল দধিমুখের হাত ধরিয়া লইয়া গেল। 

মুগ্ডরহস্তে কপিলের প্রবেশ 

কপিল। এ পুত্রের উপর বাবার ভয়ঙ্কর অমানবিক অভাবনীয় জগত 

বিধবংসী অত্যাচার! সঙ্কালবেল1 বিছানা থেকে উঠে ছোল। খেয়ে মুণ্তর 

ভাজতে না ডাজতেই, পাঠশালার গুরুমশায়ের মত এক হাতে এক গাছ। 

বেত আর এক হাতে বিয়ের তালিকা নিয়ে বাবা মশাহ এসে উপস্থিত ! 

বাস্, অমনি মুগুর ভাজা বন্ধ_আমিও অমনি ছোলার ঢেকুর তুলতে 

লতে একেবারে দে লথ্থা! দাও এখন কার বিয়ে দেবে দাও! মনে 

করেছ, বিয়ে করবো ব'লে অমনি ধিন্তা-ধিনা ধিন্তা-াধনা করে এক 

কদম নেচে দোবো ! মুগুর নৃত্য অমনি দেখালেই হলো ? মুদ্রা লাগে_ 

মুদ্রা থর5 করতে হয়! বিয়ে করবে- অমনি মুগ্ুর নাচ নেচে এক মুগ্ডরে 

ক'নের মাথা ফাটিয়ে দোবো না! 

91 

নাগরিক কন্তাগণের প্রবেশ 

নাঃ কন্ঠাগণ । হ্যাগা কপিল, তোমার নাকি বিয়ে? 

,ম নাঃ কন্তা। কবে গো কবে? 

২য় নাঃ কন্তা। কোথায় গো কোথায়? 

৩য় নাঃ কন্ঠা। কার সঙ্গে গা? 

ওর্থ নাঃ কন্তা | হ্যাগা, মালা গাথবো কি? 
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১ম নাঃ কন্যা | হ্যাগা, কার বর গো কার বর? 

কিল । তোর ঠাকুর্দার বর! (মেয়েরা হাসিয়া উঠিল ) হাহা ক'রে 
হাসলেভ হর শা কথার মানে বুঝে হাসতে হয়! বানান কর দেখি 
গোবদ্ধন ! হ্যা হ্যা সাজ্বাতিক বানান- অনেকে এ গোবদ্ধন লিখতে 

হলধর লেখে! ভাবলে কি হবে-_ও একেবারে গিরিগোবদ্ধন! আমার 

বাবা পধ্যন্ত টিট হয়ে গেছে! বিরের কথা বলেছ কি, গোবদ্ধন বানান 

করতে বলবো । বিয়ের কনেকে পধ্যন্ত বানান করতে বলবো-ভয়ে আর 

কথখ7না বিয়ে করতে চাইবে না। 

১ম নাঃ কন্তা। ওগে! কপিল-_আমরা বিয়ে করবো-_ 
কপিল। কাকে? 

নাঃ কন্ঠাগণ । এই তোমাকে । 

কপিল। তবে বাগিয়ে ধরবো নাকি যুণ্ডর- দেখবে দেখাবো ন1কি 

প্রাচা ও পাশ্চাত্যের মুগ্ডর নৃত্য! বাবা ঘুগলবীর, একবার চাঙ্গা হওতো 

-অকালপক্ক কনের দল আমায় নৈশ আক্রমণ করেছে! সন্ুখে ক্ষিপ্ত 

ক*নেগণের ভীষণ বিবাহ পণ ! রে মুদগরদ্বর, বদি তোমরা কাঠ হও-ঘদি 

আকাট না হও,তবে দিপ্বিজয় করে মাথা ফাটিয়ে ব্যহ ভেদ ক'রে পালিয়ে 
বাও--নইলে বাবা তোমায় এরা খ্যাউরা ক'রে উঠোন ঝাঁট দেবে। 

(সুরে ) বাপ একবার নাচতো ছুলাল-_কালাধল! ছু'ভাই মিলে থুরে ঘুরে 

একবার নাচতো ছুলাল-_ 

নাগরিক কন্তাগণ | লী 

নাচতো। কপিল সোনা নাচে যেমন কপি অবতার । 

তুমি নাচবে ভাল দেখবে! ভাল খুলবে কি বাহার ॥ 

মেচে নেচে মুণ্তর ভাজ, কনের বর বরটী সাজ, 

হেসে হেসে ক'নে খোজ মুগ্ডর কর পগার পার ॥ 



টি জক্্রহাস 1 হুদার অন্ধ 

কপিল। | ও উরি বল আব যি বল-_মুগ্ডর আমার ঠিক আছে! 

নাঃ কন্যাগণ | কিন্ত আমর] বিয়ে করবো ! 

কপিল। নুপুর পেট! ক'রে তুলো ধুনে ফেলবো! মার_-কাট- 

মাজ পৃথিবীর বত কনে আঁছে-_মেরে কেটে পুতে ফেলবো-যদি গাছ 

বরোয়_গাছ কেটে উন্নে জাল দিয়ে ভাত রেধে খাব এই লাগ 

লাগ-_লাগ-লাগ-লাঁগ-(ঘুগডর ঘুরাইতে লাগিল ) 

নাঃ কন্তাগণ । ওগো বাবা গো- [ নাগরিক কন্তাগণের ত্রাস্থান 

কপিল। গোবদ্ধন বানান জানে না-বিয়ে করবে! বেচেখাক 

আমার মুগ্ডর--এতেই আমি দিপ্িজয়ী হবো! বিয়ে করতে হয়তো এই 

নুগুর বিয়ে করবো । 

নরোতমের প্রবেশ 

নরোভম | রাজার ছেলে বেচে আছে শুনে অবধি আমার আর 

মানন্দ রাখবার জায়গা নেই! তাই আনন্দময় তোমায় একট! প্রণাঃ 

করতে এলুম ! (মন্দির লক্ষ্য করিয়া প্রণাম ) এই রাজকুমারের বিয়ে 

দিয়ে রাজা-রাণীকে আশীব্বাদ করবো! বিয়ের ঘটক আমি-বিয়ে দেবে 

মামি--বিয়েতে লুচি খাবো আমি ! ( কপিলকে দেখিয়া) একি, কপিল £ 

তুমি এখানে মুগুর হাতে দাড়িয়ে? 

কপিল। দেশশুদ্ধ, লোককে টিট্ করবো বলে ! প্রণাম । বিয়ে বিছ়্ে 

ক'রে কি বকছেন?  ঘটকালী করবেন__বিয়ে দেবেন-__লুচি খাবেন 
তার মানে? আমি বিয়ে নেই করেঙ্গা। 

নরৌত্তম | তোমার নয়--তোমাঁর নয়--এ আর একজনের বিয়ে ! 

কপিল। নিজেও বিয়ে করবে! না- কাউকে করতেও দেবো না, 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুগ্ডর নৃত্য দেখাবো আর গোবদ্ধিন বানীন করতে 

বলবো । 
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নরোত্তম | কি সব্বনাশ! তোমাকে এমন কপালে কে? 

কপিল। আমার বাবা বলে বিয়ে করতে হবে! বাবাকে টিট্ 

ক'রে দিয়েছি--গোবদ্ধন বানান জানে না! 

নরোভম । তোমার বাবাকেতো এই বানান কলে দিয়ে এলুম-_ 

কপিল । আপনি বানান কলে দিয়েছেন? সব্বনাশ করলে-__বাবা 

গোবরদ্ধন বানান করলেই আমায় টৌপর প'রে বিয়ে করতে হবে । ঠাকুর- 

মশাই, আমায় একটু পক্কোদ্ধার করতে পারেন? মহামান্য বাবার হাত 

থেকে আমায় উদ্ধার করুন_-কনের বাড়ী গিয়ে, আমি কোঁণঠেসা 

হয়ে পড়ে থাকতে পারবো না__আমার মুগ্ডরের কল্যাণ করুন | আমার 

ভয়ানক বিপদ । 

নরোত্তম | এ'যা» বিয়ে করতে বলে ? তাই ত, এরকম বিপদে মানুষ 

পড়ে? 
কপিল । বলুন ঠাকুরমশাই বলুন-_বাবা কঠিন পণ করেছে, আমায় 

কাণ ধরে কনের খপ্পরে পৌছে দেবে । 

নরোভম | তুমি এক কাজ কর--তাহ'লে আর কেউ তোমায় বে 

করতে বলবে না! তুমি মের়েমানুষ সাজতে পার? তাহ'লে তোমাকে মেয়ে- 

মানুষ মনে ক'রে কনেরা আর কেউ তোমায় বিয়ে করতে চাইবে না । 

কপিল । ঠিক বলেছেন-ঠিক বলেছেন-_-একটু পায়ের ধুলো দ্দিন 
ঠাকুরমশাই--এ একেবারে অকাট্য ব্যাপার ! 

নরোত্তম | হ্যা, মেয়েমানুষ সেজে পড়_ তারপর কি কি করতে 

হবে- আমার বাড়ীতে যেও--পরামর্শ দেবো'খন | 

কপিল। পায়ের ধুলে! দিন ঠাকুরমশাই--পায়ের ধুলো দিন-_ 

নরোম | হ্যা, এ যা মন্তর দিলুম-_-একেবারে সাংঘাতিক মন্তর-_ 

আমি চল্লুম এখন -কেমন-_কাজ আছে-__ 

কপিল। আর একটা কথা-- 

৮ 
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নরোভম | সঙ্গে এসো-_-বলতে বলতে চল- আমি শুনতে শুনতে 

বাঁতি_ 

কপিল । কথাটা হচ্ছে কি জানেন__এই-_-এই-- [ উভর়ের প্রস্থান । 

প্রহার করিতে করিতে সাগর দধিমুখকে লইয়া উপস্থিত 

সাগর | বেরো-বেরো- পাজি চোর কোথাকার-__ 

দরধিমুখ | নানা, গ্রহার করো না প্রহার করো না-আমার 

সর্বাঙ্গে ব্যথায় ক্ষত! বিগ্রহ দর্শন করতে এসেছিলাম_ পিঠ পেতে 

তোমাদের বেত্রাঘাত বরণ করতে নয়! কেন, কি করেছি আমি? 

সাগর । কি করেছি আমি? ঠাকুরের গয়না চুরি করেছিদ্। এ 

দেখ--এী দেখ ঠাকৃরের খালি গা-- গয়না সব উপে গেল নাকি? 

দধিমুখ | আমি চুরি করেছি? 

সাগর । একটা একটা ক'রে সব খুলে নিয়েছিস! পাক্কা চোর 

কোথাকার-_আবার মিথ্যে কথা? চোরের মতন চেহারা উনি চুরি 

করেন নি_টুরি করেছি আমি? 

দধিমুখ। আমি চোর? 

হে আকাশ! 

হে বাতাস জীবন সঞ্চারী ! 

ওগে। প্রকৃতি সুন্দরী! 

ওগো বক্ষে ভার বিরাঁজিত জড় বা চেতন, 

ওগো তরুলতা৷ চারু গুলসরাঁশি, 

ওগো শিশিরসিক্ত বিকসিত কুন্গুম নিচয়, 

ওগে। ওই মন্দিরের প্রস্তর বিগ্রহ, 

সাক্ষী হও-_সাক্ষী হও অন্তরের আবেদনে-_ 

আমি চোঁর--আমি চোর ! 
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দধিমুখ | 

কলিঙ্গ। 

সাগর । 

লি 
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ওগো শান্তিদাতা ! 

শুধু বাহা আবরণে, এই কলেবরে 

পাইরাছ চোরের সন্ধান-__ 

বেত্র করে অঙ্গে তাই দিয়েছ আঘাত) 

কিন্ত বুক চিরে দেখিতে যগ্যপি, 

দেখিতে সেখায় যদি মণিময় বেশভূষা কত, তবে 

নত হয়ে করে ধরে এই ভিক্ষুক অধমে 

বসাইতে রাজসিংহাসনে ! 

চোর- চোর? কে-কে চোর? 

চোর তুমি! বিশাল এ বিশ্বথান। চরণে দলিয়া, 

রক্ত খেয়ে তার বক্ষের ভাগার হতে 

সর্বস্ব লুটিয়া৷ নেছ-_-চোর তুমি--চোর তুমি ! 

তবে এই বেত্রাধাত- (প্রহার ) 

ওঃ, ও?) ভগবান ! 

বধির অন্ধ পাষাণ কি হয়েছ তুমি, 

আর্তের পীড়নে পাথরের রচন। বলিয়া ? 

কলিঙ্গের প্রবেশ 

পাথরের করুণা প্রত্য।শা 

কে তুমি পীড়িত আর্ত ? 

কে? একি সাগর? নামাও উদ্ভত বেত্র ! 

কি করেছ? হৃদিতন্ত্রী এতখানি পাষাণে বেধেছ ? 

দরিদ্র ভিখারী কি করেছে অপরাধ, . 
সিংহের বিক্রমে প্রহারের ব্যথা দাও বুকে ? 

এ তস্কর ! 
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কলিঙ্গ। 

সাগর । 

কলিগ | 

সাগর। 

কলিজ। 

সাগর। 

কলিঙ্গ। 

সাগর। 

কলিঙ্গ | 

দধিনুখ | 

তাঁরপর ? 

বিগ্রহের অঙ্গ হ'তে খুলেছে বসন-_ 

মহামূল্য স্বর্ণ আভরণ ! 

তারপর ? 

পলায়নে উদ্ভত বখন--ধ'রেছি তস্করে । 

তুমি স্বচক্ষে দেখেছ ? 

হ্যা কলিঙ্গ ! 

মিথ্যা কথ! ! তস্করে তস্কর গড়ে ! 

করি আত্মপাৎ পরের দ্রব্য, 

সাধু সাজি অন্তে করে অপরাধী ! 
আমি বলি, তুমিই তস্কর-_ 

তোমারে ধরিয়া ফেলে দিব কারাগারে, 

তস্কর হইঞ্সা! নির্দোষী 'প্রহারে অপরাধী করি! 

যাও-_যাও আত্মগব্বী-_ 
তোমা সনে বাক্যে মোর নাহি প্রয়োজন ! 

সত্য, তুমি চুরি ক'রেছিলে ? 

হে আর্তের জীবনরক্ষক ! 

ঈশ্বরের অমোঘ ইচ্ছায়, এই বিশ্ব চরাচরে 

জড়ত্ব নাশিয়া বিবেক চেতনা দিয়া 

শ্রেষ্ঠতর মানবের স্থষ্টি ! 

হ্যা-_জীব স্যষ্টি ঈশ্বরের-_মানবই প্রধান ! 

অনন্ত জ্ঞান, অনস্ত শক্তি শুধু মানবে পেয়েছে ? 

কিন্ত মে মানব -আজ এত সে অজ্ঞান-_ 

তুচ্ছ করি বিশ্বরূপী দেব ভগবানে, 

অহঙ্কারে দেবের বিগ্রহে সামান্য প্রস্তর ভাবি 
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দর্ণিনুথ | 

কর্লক্ষ | 

দধৃমুথ | 

সপ 

| 

দধিসুং 

| 

| শু এ 

কলিঙ্গ । 

দধিমুখ | 

ইজি 
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দেব অঙ্গ হ'তে খুলে নেবে সণ আভরণ? ? 
বিধি ত্ষ্ট নর আমি-_ 

আমি যেই তস্কর তাড়নে 

সব্বশ্ব হাঁরায়ে পথের ভিখাঁরা-- 

জীবন থাকিতে আমি সেই তস্কর সাঁজিব ? 

ওভে মতিমান্! নহি চোর আমি-_ 
অধম ভিক্ষুক শুধু চোরের তাড়নে ! 

কেবা তুমি? কিবা নাম তব? 

ভে মহান! নাম ছিল-_ 

ভুলিয়া গিয়াছি নাম ভিক্ষুক সাজিয়া ! 
কোথা বাস? 

সন্ধ্যা যথা নেমে আসে 

জগতের শঙ্ঘধ্বনি সনে, 

নিশার আধার বথা 

শঙ্থলিত করে চরণে আমার-_ 

দিনাস্তে তখন নিবান তথায় । 

কেন এসেছিলে হেথা? 

শুধু ভিক্ষা নিতে - 

দেবতার পদে প্রসাদ যাচিতে। 

পাইয়াছ ? 

দেখিয়াছ তুমি--কত কৃপা দেবতার! 

তুলে দিতে মুখে ক্ষুধার আহাধ্য 

দেব ভগবান পুষ্ঠে দেছে তীব্র কশাঘাত ! 

সাক্গ্য তুমি দেখ দেখ পৃষ্ঠদেশে 

র্তফাট। রেখা তার কেমন অস্কিত ! 
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কলিঙ্গ। 

দধিমুখ । 
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রে ভিক্ষুক! এ কঠিন অত্যাচার 

কার জান?--অবিবেকী মানবের ! 

নিন্মম এ অভিশাপ কার জান ?- 

বিধাতার ! শান্তির প্রলেপে 

স্ষ্টিকাণ্ড রচির৷ তাহার, 

শার্দ,ল আচারে ভক্ষ্যরূপে গ্রাস করে 

আপন শ্জিত বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তার! 

সে দংশনে বিষ বদি পাও-- 

বিষই তোমার প্রাপ্য! 

শান্তিতে বিষাদ, স্বার্থছায়! প্রেমের তরঙ্গে, 

দারিজ্যে দাহন, _ প্ররুতির স্বভাব ভাবিয়া 

অঙ্গের ভূষণ সম বরিতে উচিত ! 

হে ভিক্ষুক! তবু তুমি গ্রীতিপূর্ণ নেত্রে 

দেখ এ সংসার ! আছে হেথা মানুষ এখনো 

পরছুঃথে প্রাণ দিয়ে কািবার ! 

সর্বদিক দিয়ে তোমার সেবার ভাঁর 

নিজে আমি করিল গ্রহণ ! 

| প্রস্থান । 

এই রীতি বিধাতার 
এক হাতে করে বেত্রাঘাত অন্ত হাতে 

নিয়ে আসে সাস্তনার ওষধি প্রলেপ! 

চমতৎ্কার-_চমত্কার ! 

গোপালের প্রবেশ 

গোপাল। বন্ধু! বাঃ বেশ তো তুমি ! 
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দধিমুখ। কিন্তু ততোধিক চমৎকার তুশি!-হাত ধরে নিযে 
গেলে_ভারগর নিজের কাজে কোথায় মিশে গেলে দেখতে পেলুম না। 
পরিণামে আহাবোর পরিবর্তে পেয়েছি তীত্র কশাঘাত 

গোপাল। আমি দেখেছি_ 

দধিমুখ। তবু একবার আদতে পারলে না কাছে? উগ্ঘত বেন্র 
থামাতে পারলে না আমাকে বাচাতে? যাঁ৪_বাও- স্বার্থপর তুমি 

গোপাল। তারা আমাকেও প্রহার করেছে । 

দধিমুখ। তোমাকেও? কই, দেখি দেখি বেআ্জাঘাত চিভ-কই, 
দেখি তোমার যন্ত্রণা 

গোপাল। গীত 
আম মমান প্রাণে প্রাণে ব্যথা গাই। 

রেখায় রেগায় বাজের ব্যথায় তোমায় জামায় প্রভেদ নাই । 

সত্যিকারের বন্ধু তুমি একই ঘরে বাম, 

তোমার মত মনটা আমার একই ভোগে আশ, 

তোমার যদি অশ্রু ঝরে আমিও তায় ভেনে যাই ॥ 

গোপাল। এদো খানে এনো। আর ওদের গ্রহার করতে দ'হস 
হবে না-এবার যত্ব ক'রে আমন পেতে আমাদের সামনে মিষ্টাননের 
থাল! ধরে দেবে। 

| উভয়ের গ্রস্থান। 
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কৌপ্ডিল্যনগর-_রাজসভা 

ৃষ্টবুদ্ধি ও সাঁগর 

ষ্টবুদ্ধি। সত্য কথা বল সাগর! আজ একটা বহু পুরাতন সত্যকে 
আমি সত্য বলে গ্রহণ করতে চাই! পঞ্চদশ বর্ষ পূর্বে তুমি আমার 
কাছে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা গ্রভণ করেছিলে চন্ত্রহাসকে হত্যা ক'রে--ছুই হস্ত 
রক্তে রগ্রিত ক'রে-সে কি সত্য? 

নাগর | আমি বলি কলিঙ্গকে বন্দী করুন--নন্দলালের ঘর জালিয়ে 

দিন | 

ৃষ্টবুদ্ধি। আমার কথার উত্তর দাও । 

স'গর। নইলে নন্দলালও টিটু হবে না_কলিঙ্গের তো কথাই 

নেই আপনাকে আজ পধ্যন্ত রাজা বলে স্বীকার করলে না। 

ষ্টবুদ্ধি। সাগর! 

সাগর । আজ্ঞে হ্যা 

ৃষ্টবুদ্ধি। তুমি হত্যা করেছিলে চন্দ্রহাসকে? 

সাগর। চন্্রহান কে বলুনতো-_ আমার মনে পড়ে না-বোঁধ হয় 

অনেক দিনের কথা বলছেন? যেরকম কাঁজ-কর্মের ভিড়, সব কথা 

মনে থাকে না মহারাজ! 

ৃষটবুদ্ধি। মহারাজ দধিমুখের পুত্র চন্্রহাস__ 

সাগর | মহারাজ দধিমুখ কে বলুন তো? 

ষটবদ্ধি। কৌগডিল্যের ভূৃতপূর্বব অধীশ্বর ! 
নাগর। ওষ্থ্যা হ্যা-তার পুত্র চন্দ্রহাস? ও একরকম তুলেই 

গেছি মহারাজ ! 
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ুষবদ্ধি। | জাড়ে। হত্যা চিত তাকে ভুলতে পারলে সাগর ? 

যার জন্য হাত পেতে লক্ষ স্বরণমুদ্রা নিয়েছ, তার একটা দ্রাগও তোমার 

স্বৃতির মধ্যে জড়িয়ে নেই ? 

নাগর । এঁটেই আমার দোষ মহারাঁজ--সব কথা মনে রাখতে পারি 

না! আমিই তাকে হত্যা করেছিলাম নাকি? হাত পেতে মুদ্রা নিয়ে- 

ছিলাম নাকি? আমি সব ভূলে গেছি। 

ষ্টবুদ্ধি। ভূলে গেলেও এই অস্ত্র তোমায় স্মরণ করিয়ে দেবে__ 

তরবারি.নিফাধিত করিয়। সম্মুখে ধরিলেন ) 

সাগর । আজ্ঞে হ্যা- বোধ হয় যেন হত্যা করেছিলাঁম_-- 

ষ্টবুদ্ধি। তার অর্থ? 

সাগর। হ্যা হ্যা, আপনাকে রক্ত দেখিয়েছিলাম ! 

ষ্টবৃদ্ধি। সে কি চন্দ্রহাসের রক্ত? 
সাগর । বোধ হয় তারই রক্ত! 

ধষ্টবুদ্ধি। তোমার সে বিষয়ে সন্দেহ আছে নাকি? 
নাগর । বোধ হয় যেন একটু একটু সন্দেহ হচ্ছে! 
ৃষ্টবুদ্ধি। তুমি চন্ত্রহাসকে হত্যা করেছিলে ? 

সাগর । চন্্রহাসকে? চন্্রহাপকে-_হত্যা_- 
ষ্টবুদ্ধি। হত্যা করনি? 

সাগর । আজে হ্যা 

ষ্টবুদ্ধি। না হত্যা করনি--আমার বিশ্বাস চন্ত্রহাস জীবিত ! 

নাগর। তা যদি বেচে থাকে মহারাজ--তাহলে সে রক্বীজ! 
রক্তবীজ কি রকম ছিল জানেন ?-- 

ষ্টবুদ্ধি। গল্প শোনবার জন্য তোমায় এখানে ডাকিনি ! আমি জানতে 

চাই-_সে জীবিত না তোমার হস্তে নিহত? 

সমস 
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নন্দলালের প্রবেশ 

নন্দলাল। আমি জানি মহারাজ--চন্ত্রহাস জীবিত-- 

সাগর | ওরে বাবা জীবিত-_[ পলায়নে উদ্যত ] 

নন্দলাল। (সাগরের হাত ধরিরা ) পালাচ্ছ কোথায়? করকরে 

লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ঘরে তুলেছ-সত্য কথা ব'লে বাও- চন্দত্রহাস জীবিত না 

মুত? আমি বলছি জীবিত! 

ুষ্টবুদ্ধি। তুমি জান নন্দলাল---চন্দুহাস জীবিত ? 
নন্দলাল। হ্্যামহারাজ! সাগরের হাতে লক্ষ ত্বর্ণনুদ্রা তুলে দিয়ে 

আমি চন্দ্রহাপের প্রাণ রক্ষা করেছি । 

ৃষ্টবুদ্ধি। সাগর ! 

সাগর । আজ্ঞে আমার ঠিক মনে নেই! 
নন্দলাল। হাতে মুদ্রা পেয়ে সাগর চন্দ্রহাসকে হত্যা না ক'রে চলে 

এসেছে ! আমার দেহের রক্ত দিয়ে তার দুই হস্ত রঞ্জিত ক'রে দিয়েছি-- 

সাগর তা চন্দ্রহাসের রক্ত »লে আপনাকে দেখিয়েছে! এই দেখুন, এই 

হাতে এখনে ছুরি বপাবার দাগ বর্তমান ! আমি বল্ছি_-পাগর চলুহাসকে 

হত্যা করেনি--সে জীবিত । 

ৃষ্টবৃদ্ধি। সাগর! নন্দলাল কি মিথ্যা বলছে? 

সাগর | মহারাজ ! এ নন্দলাল আমার মাথার লাঠি তুলেছিল 
সে চন্্রহাপকে আমার হাত থেকে ছিনিরে নিয়েছে! আমি প্রাণের ভয়ে 

চকন্রহাসকে ফেলে পালিয়ে এসেছি ! পাছে আপনি আমায় দণ্ড দেন, তাই 

ওরই হাতে অক্ত্রের ঘা বসিয়ে, নন্দলালের রক্ত এনে আপনাকে চন্দ্রহাসের 

রক্ত বলে দেখিয়েছি ! শুধু প্রাণের ভয়ে মহারাজ--আমায় মাজ্জনা করুন| 

ৃষটবুদ্ধি। নন্দলাল ! এ কথা সত্য? 

নন্দলাল। এ সত্যের ভিতর একটু মিথ্যা আছে মহারাজ ! সাগরকে 

নুদ্র! দিয়ে চন্ত্রহাসকে মুক্ত করেছি ! আমার অঙ্গে ও অস্ত্রাঘাত করেনি 
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আমি নিজে হাতে নিজের রক্ত সাগরের হাতে তুলে দিয়েছি ! সত্য কথা 

সাগর-_-নইলে নন্দলাল ছেড়ে কথা! কইবে ন! । বাঘের মত ঘাড় ধরে 

রক্ত চুষে খাবো। 

ৃষ্টবুদ্ধি। ওদ্ধত্য রাখ নন্দলাল ! আমি দেখছি তোমার মূল উদ্দেশ 

চন্দ্রহাপকে রক্ষা করা। 

নন্দলাল। হ্যা মহারাজ, সত্য-_ 

ৃষ্টবুদ্ধি। তাহলে তুমিই অপরাধী? 

নন্দলাল। সহশ্রবার! 

ৃষ্টবুদ্ধি। চন্ত্রহাস এখন কোথা? 
নন্দলাল। জানি না_ 

ৃষ্টবৃদ্ধি। তুমি জান-__ 

নন্দলাল। জানলেও বলবার ইচ্ছা নেই মহারাজ ! 

ৃষ্টবৃদ্ধি। তুমি না বল্লেও আমি জেনেছি, মে এখন তীলের 
আশশয়ে। 

নন্দলাল। আপনার দৃষ্টি ভগবানের মত সব্ধত্রই পরিচালিত যদি, 
তবে আমাকে জিজ্ঞাসা করা বুথ । 

ৃষ্টবুদ্ধি। আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি তাকে- চন্দ্রহাস এখন যুবক ! 
নন্দলাল। আর সে নিজে এখন আত্মরক্ষা করতে শিখেছে 

ৃষ্টবুদ্ধি। তুমি সে ভীল আশ্রয়ে যাবার পথ জানো? 

নন্ঈলাল | জানি-_ 

ৃষটবৃদ্ধি। আমার সঙ্গে চল-_ 
নন্দলাল। কেন মহারাজ- তাকে বেধে আনতে? 

ৃষ্টবুদ্ধি। হ্যা, আমি চন্দ্রহাসকে চাই-_ 
নন্দলাল। তাকে দেখে এসেছেন আপনি নিজে, অথচ পথ চেনেন 
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পালার তা 

ধষ্টবদ্ধি। | সে আমার ক্ষ বেধে নিয়ে গিয়েছিল-_চক্ষ বেঁধে অরণ্যে 
ছেড়ে দিয়ে গেছে! আমি আবার যাঁবো সেই পব্বত-গুহাঁয়-আমি 

চন্দ্রহাসকে চাই-_ 

কলিঙ্গের প্রবেশ 
কলিঙ্গ। চন্দ্রহাস? সেকি রাজসভায়? কই, কোথায় চন্দ্রহাস ? 

মহারাজ, আজ যৌবনে পদার্পণ ক'রে সেকি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ 

নিতে এসেছে? 

ষ্টবৃদ্ধি। কলিঙ্গ, আজ আমার আনন্দের অবধি নেই- চন্দ্রহাস বেচে 

আছে "সাগর, শুনে যাও । [সাগর কাছে অ'সিলে, ধৃষ্টবুদ্ধি তাহার কাণে 

কাণে কি বলিলেন, “স উদ্ধশ্বাসে ছুটিল ) তোমরাই বলেছিলে আমার 
আদেশে সাগর তাকে হত্য। করেছে; কিন্তু সকল সন্দেহ, সকল সংশয় 

ঘুচিয়ে চন্ত্রহাস বেঁচে আছে! 

কলিঙ্গ। শুনেছি, গভীর অরণ্যে চন্ত্রহান আপনার জীবন রক্ষা 

করেছে। 

ৃষ্টবুদ্ধি। তারই কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্য চন্ত্রহাসকে আমি আমার 

মুখে দেখতে চাই! 
কলিঙ্গ। সে মহারাজের অন্ুকম্পা ; কিন্তু শক্রর প্রতি এ কৃতজ্ঞতা 

দেখানে। মহারাজের অন্যায় ! 

ৃষ্টবৃদ্ধি। কে? চন্দ্রহাঁস আমার শক্র? 

কলিঙ্গ । শক্র না হ'লে সে আপনার আঁজ্ঞায় মশানে প্রাণ হারাতে 

গিয়েছিল কেন? 

ৃষ্টবুদ্ধি। তুমিই বুঝি নেতা হয়ে সাম্রাজ্যবাসীকে তাই জানিয়ে 

দিয়েছ? | 

কলিঙ্গ। না মহারাজ, প্ররুতির বাতাসে তার বিজয়-ছুন্দুভি স্বয়ং ধর্ম 

নিজের হাতে বাজিয়েছেন । 
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ৃষ্বুদ্ধি। সাবধান কলিঙ্গ ! সামান্ত শুগাল হয়ে সিংহের সম্বখে ওদ্ধত্য 
প্রকাশ করো না 

কলিঙ্গ। স্বীকার করি সামান্ত বৃত্তিভোগী কন্মচারীর এট। ওদ্ধত্য 
প্রকাশ-কিন্ত রাজকুমারের পক্ষ সমর্থন করতে আমি ভীরুতার আশ্রয় 
গ্রহণ করবো না! তাতে আমায় যে শাস্তি ইচ্ছা দিতে পারেন! আমি 
জানি, আমার এ জীবনের কোন মূল্য নেই ! যতক্ষণ মূল্য ছিল ততক্ষণ 
এই কৌগ্ডল্যের বুকে শক্রবিমর্দন তরবারি হাতে দ্াড়িয়েছিলাম-_-এবার 
তার ভিত্তি কেপে উঠেছে--এবার আমি অশক্ত--আমি নিরক্-আমায় 
বন্দী করুন- ইচ্ছামত দণ্ড দিন! 

নন্দলাল। এবুদ্ধেরও এ কথা মহারাজ-_কাধ্য শেষ! আপনার 
অন্তরায় হয়ে আর উঠে দীড়াবার শক্তি আমার নেই! আপনার ঘুমন্ত 
প্রতিহিংসাকে জাগিয়ে তুলে চরিতার্থ করবার এই পরম স্থযোগ ! এখন 
শুধু ভগবানে নিভর করেছি_-তাতে আমার জীবনলীলা শেষ হয়, 
জীবনের কাধ্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়_-তবু ভগবানের চরণপ্রান্তে আশ্রয় 
পাবো। আর ক্ষোভ কিসের? রাজকুমারকে রক্ষা করেছি, তকে তার 
শত্রু চিনিয়ে দিয়েছি-- এখন আর মরতে ভয় পাই না! কিন্তু যতক্ষণ 
বেচে থাকবো, প্রতিহিংসা! গোপন ক'রে বেচে থাকবো না । 

ৃষ্টবৃদ্ধি। এখনো বল-চন্ত্রহাস কোন্ পর্বত-গুহার আশ্রয় গ্রহণ- 
করেছে? 

নন্দলাল। বলবো না-_ 

ৃষ্টবুদ্ধি। মৃত্যু বরণ করবে, তথাপি বলবে না? 
নন্দলাল। মৃত্যুকে বরণ করবো যথার্থ মিত্রের মত! 
কলিঙ্গ। সাধু সাধু নন্দলাল! জীবন-মরণের এই মন্ধিস্থলে ঘোর 

পরীক্ষা তোমার সম্মুখে! দিয়ে দাও জীবন--তোমার আদর্শ পদাঙ্ক 
অন্ুদরণ ক'রে আমিও যাবো দেই মৃত্যুর পথে! রক্ষা করেছ যাকে বুক 
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দিয়ে. ফেলে দিও না তাঁকে নিদারুণ ঝটিকার মাঝখানে । জীবন দাও-_ 

তথাপি গ্রকাশ করো না চন্দ্রহাস কোথায়! ভগবানের আশীব্বাদ পাঁবে 

_ গ্রজামগুলীর সহানুভূতি পাঁবে__রাজকুমারের হাদির আলো তোমার 

মরণ তাকে উজ্জল ক'রে দেবে। 

ষ্টবদ্ধি। উত্তম । সাগর! [ সাগরের এ্রবেশ ] অগ্রিদণ্ড প্রস্তুত? 

সাগর । প্রস্তত--আপনি আদেশ করলেই নিয়ে আদি- 

ষ্টবৃদ্ধি। বাও-যাও_নিয়ে এসো জালিয়ে দাও এহ বিশ্বাস- 

ঘাতাকর দেহ-__ 

সাগর | ঘে আজ্ঞে বে আজ্ঞে | | প্রশ্তান। 

ষ্টবৃদ্ধি। এখনো স্বীকার কর কলিঙ্গ_কে এই কৌগডল্যের 

অধীশ্বর ? 

কলিঙ্গ। চক্দ্রহাস-_ 

ৃষ্টবৃদ্ধি। চন্ত্রহান_-চন্ত্রহাস ! নন্দলাল, এখনো বল, কোথায় সে 

চন্দ্রহান? (সিংহাসনে বদিলেন ) 

সশন্ত্র চন্দ্রহাসের প্রবেশ 

চন্দ্রহান । চন্দ্রহাস আপনার সম্মুখে ! 

কলিঙ্গ ও নন্দলাল। চন্দ্রহাস- চন্ত্রহাস ! (চন্ত্রহাসকে জড়াইয়া ধরিল) 

চন্দহান। অপেক্ষা করুন, আমাকে কার্য শেষ করতে দিন। 

ৃষ্টবৃদ্ধি। চন্দ্রহান? 

চন্্হাস। হ্যা আমি! আমার জন্ত কাউকে পীড়ন বা বধ করতে 

হবে না। আমার জন্য. গুপ্ুচর পাঠাতে হবে নাঁআপনাকে চিন্তার 

দাহনে পুড়ে মরতে হবেনা! এামি একক এসেছি, আপনার সামনে 

দাড়িয়ে আপনার অভিপ্রায় উপলব্ধি করতে! আপনি চান চন্ত্রহাসকে 

-আর আমি চাই 

ষ্টবুদ্ধি। কি চাও? 
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চন্দ্রহান | ৰা শন্য হয়ে নেমে জহুর নি হাসন টিভি, 

এসেছি স্বামার পিতার সিংহাসনকে প্রণাম করতে ! 

ষ্টবৃদ্ধি। 

চন্্রহান। 

তার অর্থ? 

অর্থ তার অন্তশিহিত আমার-- 

গ্রকাঁশিলে তাহা মন্রমুগ্ধ সম 

ভূমিতলে পড়িবে আছাড়ি ! 

৪ই মণিময় রত্ব সিংহাসন-- 

ভেরি অতীতের কল্পনার চোখে, 

ধরেছিল একদিন জনকে আমার, 

করে দিয়ে রাজদও, শিরে দিয়ে 

শিরোশোভা রতন মুকুট) 

কত অনন্ত অসীম আশা তার, 

উদ্দাপনা কত আছিল অন্তরে, 

কত জল্ননা কল্পনা, 

কত ভবিষ্য মন্ত্রণা, 

কত আবেদন, কত নিবেদন, 

কত আরাধনা, সাম্রাজ্যের মঙ্গল সাধনা, 

হয়ে গেছে সম্পাদন 

কত নিরালায় ওই সিংহাসনে-- 

আকিয়া ফেলেছি আমি অন্তরে আমার! 

বুঝি সাক্ষ্য আছে তার উদ্ধে ওই চন্জ্রাতপ, 

ঝলনিত স্বণের ঝালর স্বণকুত্রে গাথা মুক্তা পাতি, 

ওই সারি সারি স্তস্তশ্রেণী, ওই মুক্ত বাতায়ন, 

ওই সিংহাসন, ওই মন্ত্রীর আসন, 

তুমি নিজে-_সর্ববোপরি স্বয়ং সেই ভগবান ! 
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কত হাসি ছিল এইখানে-__- 

কালচক্রে ডুবে গেছে সব রোদনের জলে ! 

কার তরে? ওগো স্বার্থপর ! তুমি_তুমি_ 

বুক চিরে মোর, শার্দ,ল হিংসায় 

হৃদপিও্ড লঃয়েছ ছিড়িয়া, করিয়াছ রক্তপাঁন! 

ৃষ্টবদ্ধি। সাবধান উদ্ধত যুবক! নহে ইহা 

পর্বত গহবরে ভীলের আশ্রয় তব । 

নত শিরে পদে ধরি চাহ ক্ষমা ভিক্ষী- 

নহে মৃত্যুদণ্ড সুনিশ্চিত ! ( তরবারি উন্মোচন ) 

চন্দ্রহাস। রে মৃত্যুমুখী পতঙ্গ ! স্বভাবে তোমার 

নিজ হস্তে জ্বেলেছ অনল 

মৃত্যু আকর্ষণে পুড়িয়া মরিতে ! 

কলিঙ্গ ও নন্দলাল। চন্দ্রহাস- চন্ত্রহান-_ 

ৃষ্টবুদ্ধি। তবে হত্যা _হত্যা--( অন্তর উত্তোলন ) 

চন্দ্রহাস। হত্যার সে প্রতিশোধ নিশ্মম হত্যায় । (অক্জীঘাতে উদ্যত) 

[ সহসা মদন আসিয়া চন্ত্রহাসের অস্ত্র প্রতিহত করিল 

মদন। নাবধান ! যে হও সে হও তুমি-- 

পিতার শিয়রে মম তুলেছ কপাণ | 

প্রতিদানে শক্রতায় বক্ষ রক্তে তব 

মম শাণিত কৃুপাণ করিব রঞ্জিত । 

ঢল্দরহাপ। কৃতজ্ঞতা দেখালে ভাল-_ 

রীতি-নীতি শিখিনু স্থন্দর ! 

মনে আছে-_পাওবের যজ্ঞীয় তুর 

বন হ'তে বনান্তরে ছুটিল যখন 

ললাটে অঞ্ধিত জয় চিহ্ন লঃয়ে, 
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বিপর্যস্ত অস্তরে তোমায় স্ুশাত্ত করিতে 

কেবা সেই ধরেছিল হয় ? আমি-_আমি-- 

এত শ্বাস ভুলিলে আমারে তুমি ? 

হ্যা হ্যা সেই তুমি-বীর তুমি-- 

সেই দিন হ'তে বন্ধুত্ব স্থাপিত তোমার সনে ! 

বন্ধু তুমি-কোষবদ্ধ কর তরবারি ! 

দেহ বন্ধুত্বের পরিচয় 

পিতৃ অরি না সাজ আমার। 

যদি শান্তি পাও-_ওগে' বন্ধু, 

ফেলে দিন্ু মুক্ত তরবাবি, 

বন্ধুত্বের বিনিময় দিতে 

তুমি লও শির মম বিমুক্ত কপাণে ! 

ওগো বন্ধুর জনক ! শক্র যদি আমি, 

লও মম যুক্ত কর-_ 

স্বেচ্ছায় পরিব আমি বন্দীর বন্ধন ! 

সাধনার প্রবেশ 

না, নারে পুত্র, বাধিয়া রাখিব তোমায় 

পুত্রের সমান-__মাতা যথা পুত্রে বাধে 

প্রদারি যুগল বাহু নিবিড় বেষ্টনে । 

অগ্নিদণ্ড হস্তে সাগরের প্রবেশ 

সাগর | মহারাজ! অগ্রিদণ্ প্রস্তত--আদেশ করুন-__নীরব থাকলে, 

চলবে না_-আদেশ করুন ! 

সাধনা । কে আছ? কলিঙ্গ_-নন্দলাল ! বাধ এ নির্মম অত্যাচারী 

সাগরকে ! বাঁধ 

টে 



১১২০০ চ্তক্হান্ন 
কাশি পিসির পাশপাশি পি তা শালি 

নন্দলাল। রাজরাণীর আজ্ঞা শিরোধাধ্য ! সাগর । (হাত ধরিয়া ) 

এই বুড়ো হাড়ে আজ ভেক্কি লাগিয়ে দোবো--তোর হাড় পথ্যস্ত আজ 

চিবিয়ে খাবো 

সাগর | মহারাজ--আদেশ করুন! 

কলিঙ্গ। নন্দলাল। নিয়ে এসো সাগরকে-আমার মনোনীত 

কারাগারে সাগরকে ফেলে দিয়ে আসি! আর ভয় নেই নন্দলাল-- 

চন্ত্রহাস নির্ভয়__মা এসে দাড়িয়েছেন সন্তানের কাছে স্নেহের দ্বার উন্ৃক্ত 

ক'রে! ! কলিঙ্গ ও নন্দলাল সাগরকে লইয়া চলিয়া! গেল--সাগর বাইতে 

যাইতে বলিল-_-“মহীরাজ, আদেশ করুন 1” 

ৃষ্টবৃদ্ধি। রাজি, ছুম্মদ ধারণ আমি 

[ তৃতীয় অন্ধ 
শি শীট আদ 

কেন আস প্রক্কৃতিস্থ করিতে আমার? 

কাধ্যে মোর কাদে যদি বসুন্ধরা, কাদে সমীরণ, 

ওঠে যদি বিশ্বব্যাপী আর্তনাদ, 

এবণের তৃপ্তি তায় মোর । 

শত্রু চন্ত্রহাস--শক্র বধে আত্মতৃপ্তি খুজি ! 

সাধনা। নানা মহারাজ, 

পরিত্যাগ কর পিংহাসন, 

ফিরাইর] দাও চন্জ্রহাসে 

সাম্রাজ্য তাহার । 

ষ্টবুদ্ধি। না না, ফিরে দোবো ঝ'লে 

বসি নাই পিংহাসনে ! 

পত্ধী যদি তুমি, 

তবে মরি বাচি লক্ষ্য নাহি কর) 

শুধু কাধ্যে মোর সহায় হইতে 

পার্খে এসে দাড়াও আমার ! ৃ 



অন্ঠ গর্ভাঙ্ক ] 

সাধনা । 

ষটবুদ্ধি। 

মদন। 

চজক্ুহাাঞ্ন ১৯২৩৯ 

কেন, পত্বীত্ব দেখাতে মোর? 

স্বাীভক্তি শিখাতে জগতে? 

না না শ্বামী, 

ধন্মাকম্মে শুধু পতির সহায় পত্তী, 
কিন্তু অধন্ম সাধনে চির অন্তরায়! 
পতির পণ্যের ভাগ নিতে পারে পত্রী, 

কিন্ত পাপ অংশ করে না গ্রহণ । 

অন্ায়ের বিদ্রোহিনী আমি-- 

আছে সত্ব মোর, রাণী আমি সাআজ্যের! 

পাপ কাধ্য সম্পাদনে 

সৈ্ অস্ত্র লয়ে দাড়াইবে তৃমি, 

অস্ত্র হাতে আমিও চলিব একা 

বিজয়িনী ঘথা শক্তি সমদ্ভূতা__ 
শত অত্যাচারে চন্দ্রহাসে আমিই বাচাবো। 
মদন, মদন, যদি পুত্র তমি মোর, 

যদি পিতৃভক্তি থাকে, 

বি সিংহাসনে থাকে সাধ, 

তবে দণ্ড “দহ--হত্যা কর চক্দ্রহাসে-- 

পিতার শিয়রে তব তুলিল যে শাণিত কৃপাণ ! 
ক্ষমা] কর পিতা! শক্র তব 

নিজে ভুমি করহ শাসন! 

কি জানি কিসের লাগি জাগিছে সঙ্কোচ 
ঘ্বণা হয়, শত হয় মাথ] লজ্জার তাড়নে ! 

মনে হয় শত্রু নয় চত্ত্রহাঁস-_ 

বুঝি পিপাসিত, উপবাঁসী 



ষ্টবুদ্ধি | 
মদন | 
পাধনা। 

চ্শুকরহহাস্ন [ তৃতীয় অঙ্ক 

ক্ষুধার্ত ভিখারী কোন 

অতিথির মত এসেছে হুয়ারে ; 

শুধু অশ্রভরা চোখে 

ভিক্ষা! চাঁয় কাম্য বস্তু তার ' 

ভিক্ষা দাও-_ভিক্ষ1 দাও পিতা-_ 

নহে চলে গেছে ইহকাল 

পরকাীলও চলিবে কালের কবলে ! 

তবে দূর হও, দূর হও অবাধ্য সন্তান ! ( পদাঘণ্ত 

কেন পিতা, কোন্ অপরাধে £' 

এও ভাল-_-এও ভাল রে মদন! 

গদাঘাতে নেমে গেল পাপ কাধ্যভার ; 

বেঁচে থেকে জগতে আলো অন্ধকার 

দেখে যাবি প্রকৃতির বিচিত্র প্রথায়, 

কিন্ত কুপাণ ধরিয়। করে 

তোমা সম এই মম সন্তানের বুকে 

অস্ত্রাঘাতে উদ্যত হইতে যদি, 

তবে বাচাইতে পরের মস্তানে 

সবটুকু শক্তি নিয়ে মোর-অভিশাপে 

আপন সন্তানে পুড়াইয়! ফেলি, 

ভম্মমাত্র রাখিতাম তার! 

যাও-_যাঁও পুত্র, ত্যজ সভাস্থল ! 

নহ রাজপুত্র তুমি - মাতা তব ভিখারিণী__ 

তাহারি সন্তান তুমি! আর এই ভাই তব, 

জ্যেষ্ঠ তব_ জননীর তব প্রথম সস্তান ! 

[ ধীরে ধীরে মদন চলিয়া গেল: 



ষষ্ঠ গভাহ্ক 

ষ্টবদ্ধি। 

লানন]। 

১জহাস। 

পশারলা। 

ধ্বৃদ্ধি। 

লাধনা। 

ধৃষ্টবুদ্ধি। 

(সন্ধেশ্বরী। 

ৃষ্টবুদ্ধি। 

৮্ক্কুহাস্ ১৯২০৪ 

শত্র- শক্র- স্বয়ং বিধাতা হইতে 

আম্ম-পরিজন সাঁধিছে শত্রুতা মোর ! 

সরে যাও-_সরে বাও পতি বিদ্রোহিনী-_ 

চন্ত্রহাসে হতা] আমি করিব নিশ্চয় ! ( ভ্ত্যার উদ্যত ) 

না না স্বামী-এই শেষবার 

পায়ে ধরি রাখ কথা ! 

তোমার কারণ আর পারি না কুড়াতে 

জগতের বজ অভিশাপ, 

কলঞ্ক কালিমা আর দীর্ঘশ্বাস যত! 

সরে বাণ, সরে যাও মাতা-- 

পারি না দেখিতে আর দুর্গাতি তোমার ! 

এত লাঞ্ছনার ক্ষুদ্র করি তোমা 

চাহিনা ও রাজ-সিংহাসন ! 

বাঁধা আমি জগতের যদি 

মৃত্যু শান্তি করিব বরণ ! 

কিসের মরণ ? পত়্ী আমি- 

পতি করে অকাতরে দিব প্রাণদান 

তোমা হেন পুত্রের কারণ! 

দেখি কত শক্তি তব-- 

টন্ত্রহাসে কেমনে বাচাবে! (হত্যায় উদ্যত ) 

মা সতীকুলরাণী-_-জগজ্জননী-_ 

মা নাই-মা নাই সংসার মাঝারে 

ত্রিশুলহস্তে সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ 
মা আছে-মা আছে প্রত্যক্ষ সংসারে! 

কে-কে তুমি? 



৯২৩৪ দিরররাছ | তৃতীয় অঙ্ক 

[স্জি সন্গ্যাসীর প্রবেশ 

সন্াসী ৷ লীভ্ভ 

কেমনে চিনিবে বল কেবা এলে! কি ছলে ॥ 

স্েহ-সিন্ধু উলিল মোক্ষ রাজে পদতলে ॥ 

দক্ষ আর দাক্ষাঃণী অকল্যাণে মা কল্যাণী, 

হান্যময়ী কাত্যায়ণী শুভ শিব সিমস্তিনী, 

হয়েছে ম| সন্রযাসিনী নয়নে যার বিশ্ব চলে ॥ 

ন| ভাবিলে হয় কি ভাবা না দেখিলে হয় কি দেখা। 

চরণ পদ্মে আছে আক] অলভের রাও! রেগা। 

কপালখানায় থাকলে লেখা কোলের ছেলে নেয় সেকোলে॥ 

সিদ্ধেশ্বরী | ওরে বনবাপী সন্তান! কেন এসেছিস এই বৈষমোর 

মাঝখানে? কি পাবি এখানে? বদি পাবার ার্টক_ সে ভাগুার আমি 

তোকে দেখিয়ে দোবো! ওরে বনের রাজা, বনম্পতি ডাকছে তোকে 

'আগে তার চোখের জল মুছিয়ে দিবি আয়-- ঈলসযাসী ও সিদ্ধেশ্বরী 

চন্দ্রহাসকে লইয়! চলিয়া গেলেন ] 

সাধন! । দেখ মহারাজ | চন্ত্রহাস কে- কত সরলতার মাঝখানে 

আশ্রয় পেয়েছে সে! & যায় মহারাজ--এতট্ুক স্নেহ দিয়ে তুমি আহ্বান 

করতে পার না চন্দ্রহাসকে? চন্ত্রহাস_ চট স-__দাড়াও বাবা আমিএ 

তোমার, মা-মুখের কথায় বলে যা9- ক্ুমিও অ আমার সন্তান কি না 

টা 

ষ্টবৃদ্ধি। স্নেহ? চন্ত্রহাসকে স্গেহ? প্রক্কৃতির বুক থেকে নকল স্সে 

তাঁকে আকর্ষণ করলেও আমি দোবো শক্রতা। আমার কাছে মাত 

চাতৃরীর জেহটুকু তার প্রাপ্য! 
প্রস্থান । 



চতৃথ অঙ্ক 

শখম গঞ্ডান্ক 

উদ্ভান 

সখীগণ 

মখীগণ | গীভ্ভ 

_. এমন বকুলতলার বকুল ফুলে। 

মালা গেঁথে পরাবি বল কা'র গলে ॥ 

এই নিরালার শুবাস নিয়ে) 

যৌবন দোলে মন মজিয়ে, 

ফুলরাণীর সঙ্গ পেয়ে থাকি বিরলে ॥ 

ঠাদ্দ পেলে ম!না'ভাল।, 

পরাবে! তায় তারার মালা, 

সাজাবো অমিয় ডাল! যদি লে। মিলে ॥ 

বিষয়। ধীরাকে টানিতে টানিতে প্রবেশ করিল 

ধীরা। হ্যাগ! রাজকুমারী, তোমার এ সব কি কাণ্ড? আমায় ছেড়ে 

দাও বাছা । | 

বিষয়া। না, তোমায় বলতে হবে! ( সথীগণের প্রতি ) তোরা সরে 

বাঁতো ভাই--ধাত্রী-মার সঙ্গে আমার কথা আছে ! [ সখীগণের প্রস্থান ] 

বল ধাত্রী-মা--ও চন্ত্রহাস কে- কোথায় থাকে? 

ধীর|। আমি জানি না 

বিষয়া। বল্ল ধাত্রী-মা_আমিওতো! তোমার মেয়ে-আমার 

গোপন করছে! ? তোমরা সবাই চন্ত্রহাসকে চেনো--অথচ তার পরিচন্ষ' 



০০০০০৫০৫ র  রারর্র্যু কা রর রর হারা 

দিতে চাও: না! কলি দাদ 1 বলেন জানি না'-নন্দলাল দাদা বলেন “চুপ 
কর ও কথা বলতে নেই'_মা বলেন “রাজপুত্র” বাবা বলেন 'শক্র'-- 

তুমি তখন বললে তোমার ছেলে--এখন বলছ “জানি না”! কেন বলতো 
তোমরা নানাজনে নানা কথা কও? চন্দ্রহাস কে--এ কথাটা আর কেউ 

শাহস ক'রে বলতে পারছ না? 

ধীরা। যদি বলবার দিন পাই রাজকুমারী, তখন বলবো । এখন 

সে ভিথারী--বনে থাকে-_ বনের মানুষ! আমার ছেলে? হয়তো সে 
ছিল-_হয়তো আমায় মা ব'লে ডাকতো--হরতো আমি বুকে ক'রে মান্ুধ 
করেছি! কিন্তু সে স্বপ্র-স্বপ্লের মত এসেছিল_ স্বপ্নের মত লুকিয়ে 
আছে! রাজকুমারী, সত্যি তুমি চন্ত্রহাসকে দেখেছিলে 

বিষয়া। দেখিনি? আমি তখন গবাক্ষ পথে দাড়িয়ে । একটা 
সন্ন্যাদিনীর হাত ধ'রে চলে যাচ্ছে--চোখে জল- আমার দিকে চাইলে-_- 
সে এক মুহূর্তের দেখা ! কেন কাদছিল ধাত্রী-মা? তার কিসের ছুঃখ ? 

ধারা । তার বুকভরা দুঃখ মা জগতের সবটুকু ছঃখ তার বুকে এসে 
জেকে বসেছে! তুমি দেখেছ তাকে £ আমাকে একবার ডাকতে পারলে 
না? আমি যে পনের বছর তাকে দেখিনি ! তার মুখখানি ভুলতে বসেছি 
_এখন সেকত বড় হয়েছে_আমায় কি আর মনে আছে? আছি 
শুনেছি তার কচি মুখের মা বলাডাক ! সেকি এখন আমায় ডাকবে 

মাঝ্লে? 

বিষয়া। বলনা-_ সেকি তোমারই ছেলে? 

ধীরা। আমার? হ্যা আমার? সে মা মরা ছেলে--তার মা দিয়েছিল 
আমাকে বুকে ক'রে প্রতিপালন করতে! তাকে বিলিয়ে দিয়েছি পরের 

হাতে__-তবু শাস্তি পাচ্ছি মাসে বেচে আছে--সে নগরে এসেছে-_দে 

মানুষ হয়েছে! আমায় একবার দেখাবে মা? যদি আসে, তাকে ধারে 

রেখে দিও-আমি দেখবো--চন্ত্রহাসকে দেখবো-_ 
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“বনয়া। মা বুঝি চন্ত্রহাসকে খুব ভালবাদেন? আমি দেখেছি, 

চন্ত্রহাসের শাম নিয়ে তাকে চোখের জল ফেলতে 1! মা বলেছেন- চন্দ্র- 

ভানকে আমাদের বাড়ী নিয়ে আসবেন । 

ধীরা | না আনলে যে তার অধন্ম ভবে ' এ যে তারই ঘর-বাড়ী__ 

তারই উদ্ভান-- এখানে বে তার বাপ-মায়ের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ৮ 

। 
কটি 
এ এ 

'বধরা | তবে সে চলে গেল কেনঃ 

ধার! । ভোমার বাবা তাকে তাডিরে 1দয়েছে-থাকলে কেটে ফেলবে! 

তামার জন্মদিনের উত্সবে চন্দ্াসের বাপকে বিষ খাইয়ে মেরেছে । 

“ববয়।। আমার বাবা? 

নীরা । হ্যা, মিংহাসনের জন্টে! চক্ত্রভাস রাজপুত্র-এখন সে 

ভিথারী-ভিথারী- 

-নষয়া | ধাত্রী-মা, তুমি চন্ত্রহাসের খোজ কর--তাকে ফিরিয়ে আন 

মামি বাবাকে বলবো-- তাকে এই রাজোর রাজা করতে । 

দীরা : চুপ, কর--৪ কথা বলতে নেই ! তোমার বাবা শুনতে পেলে 

“ভাষাকে ও কেটে ফেলবে । 

“বষয়া। কন কেটে ফেলবে 2 তবে তুমি আমার চন্্রহাসের কাছে 

বেঃথ এসো- আমি তার সেবা করবো-তাকে বত করবো- 

নীরা । পারবে মাতার যত্বের ভার নিতে? সে জগতের অভিশাপ 

কুড়িয়ে নিয়ে মানুষ হচ্ছে ভাকে তোমার বত্বের আশ্রয়ে টেনে নিতে 

পারবে? তুমি দেখেছ তাকে-_ চোখের জলও দেখেছ ! দে আশ্রয় চার 

_:ল ভিক্ষা চায়--সে দয়া চায়! শব 

বেষয়া। আমি তার জীবনগতির সকল বাধা ছিড়ে দোবো ধাত্রী-মা 

পিতার রোষুষ্টি হ'তে আমি তাকে রক্ষা করবো! তার দুঃখে আমিও 

কাদতে পারবো ! আমি তার কান্নার জল মুছিয়ে দিয়ে মুক্তক্ঠে কৌকিল- 
কাকলির সঙ্গে সুর মিশিয়ে আনন্দের গান গাইব! চন্দ্রহাসকে আমি 
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আপনার ভাববো! ধাত্রী-মা, তুমি খুঁজে আন চন্দ্রহাসকে-আমি তার 

মুখে তার হঃখের কথা শুনবো । 

ধীরা। কোথার খুঁজবে তাকে ? ভগবানকে ডাক মা-_ তোমার 

কামনার রত্ব তিনিই তোমাকে মিলিয়ে দেবেন! আমি শত সাধনার 

তাকে খুঁজে পাইনি! এসেছিল-ধরতে পারিনি! কিন্ত আসবে 

বুঝি তোমারই নাধনায় আর তোমার জননীর স্সেহের আকষাণে সে 

এখানে চোখের জল ফেলতে ও আসবে ! সেযেতার পিতার পরিচর 

পেয়েছে--সে বে মানুষ হয়েছে-সে ঘে দিন পেয়েছে_নইলে আসনে 

কেন? যদি আসে ধরে রেখো মা-লুকিয়ে রেখো মী! দে আমার 

ছেলে- আমার চন্দ্রাস-_-্ নন্দলাল জানে, সে কোথায় থাকে-আঘি 

তার পায়ে ধরে কাদবো- সে দয় করলে আমি চন্দ্রহাসকে পাবো- আল 

তাঁকে দেতে দোবো না নে আমার ছেলে-সে আমার ছেলে- আমি 

তার মা 

 প্রস্থান। 

বিষয়া। চন্দ্রহাস--চক্দ্রভাস ! একবার একটাবার তোমায় দেখেছি " 

সে দেখার পরিণামে আমি জগত-সংসার ভারিয়ে ফেলেছি ! আমি বরণ 

করেছি ছোমাকে আমার বাসনার প্রদীপ জেলে ! এসো প্রিয় এসো 

এই সাজানো আলোকে তোমার সকল দুঃখের অবসাদ করে! [ চন্দ্রহাদ 

উপস্থিত ] কে-কে তুমি? 

চন্দ্রহাস। আমি অপরিচিত-- 

বিষয়া। তৃমি--তুমি_ 

চন্ত্রহাস। আমি চন্দ্রহাস। 

বিষয়া। তুমি চন্দ্রহান? এখানে কি করে এলে? 

চন্দ্রহাস । এ প্রাচীর উল্লজ্বন ক'রে। 

বিষয়।। কেন এলে? 
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চন্ত্রহাস। তোমার দেখতে ! সেদিন দেখেছিলাম সাশ্রনয়নে গবাক্ষের 

পথে--দেখলুম নিপুণ শিল্পকরের তুলিকায় আঁকা একখানি নিখুত 

চিত্র! ভাঁল করে দেখতে পাইনি তখন--আকাজ্ছা ছিল, তাই দেখতে 

এলুম | 

বিষয়া। তা বলে এই চোরের মতন? অন্দরের এই উদ্ভানে ? 

বাবা আমার যা ভয় হয়েছিল! কেউ দেখলে তোমায় কি বলবে 

বলতো ? 

চন্ত্রহাপ। বলবে একট লম্পট চোর! অন্তে বলবার আগে তুমিই 

না হয় সেগুলো বলে নাও । আমি কিন্তু চোর বা লম্পট নই! ক্োমায় 

দেখে আশা মিউছে না আমার ! এ আশা মেটাতে, তোমাকে তোমার 

রূপের প্রশংসাবাদ শোনাতে, ইচ্ছা করলে এই উগ্ভান থেকে তোমায় চুরি 

ক'রে নিয়ে পালাতে পারি; কিন্তু সে উদ্দেশে আমি আসিনি ! 

বিষয়া। তবে কেন এসেছ? 

চন্্রহাস। তাঁও জানি না! তবে দেখবার সাঁধ হয়েছিল--বুকি তারই 

মাকর্ষণে এসেছি ! যদি বিরক্ত হও, আমি ফিরে যাচ্ছি--কেননা এরূপ: 

ভাবে আমার পরম শক্রর আনন্দের উদ্যানে প্রবেশ আমার বা তোমার 

পক্ষে ততটা নিষফণ্টক নয় । 

বিষয় । ভাভ'লে গোরের মত এসেছ_চোরের মত পালিষে যাবে 

বলে? 

চন্্রহাস। রাজকন্তাকে চুরি ক'রে দেখতে আসাটা ,ত্য; কিন্তু 

ফিরে যাবার আগে দেখা করবো তোমার জননীর সঙ্গে_ দেখা করবো 

তোমার দাদার সঙ্গে-আর দেখা করবো আমার মায়ের সঙ্গে, যে মায়ের 

অন্ুকম্পায় আজও আমি বেচে আছি । 

বিষয়া। কে, ধাত্রী-মা ? 

চন্ত্রহাস। হ্যা রাজকুমারী ! জান, আমার সেমা কোথায়? 
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বিষ | আমি ৫ ডেকে আনবো ? বলে, তোমায় পনের বছর দেখেনি 
_ তোমার জন্য কি কান্না তার--চক্জ্রহাস বলতে ধাতী-মা পাগল ! আমি 
ডেকে আনছি-- প্রস্থানোগ্িত ] | 

চন্ত্রহাপ। দাড়াও! তোমার সঙ্গে হয়তো এমনি ক'রে আর কথনো' 

কথা বলবার স্ববোগ পাবো না। তোমার কাছে এসে অন্তায় ক'রে থাকি 

তার মাজ্জনা ভিক্ষা করছি! আর যদি অতিথি ব'লে স্বীকার কর-_ তবে 

এই অতিথির কৃতজ্ঞতার চিহ্ন আমার হাতের এই অস্গুরিয়টা তোমার 
টাপার কলির মত অশন্কুলীতে ধারণ কর-_বদি দ্িধা ন ন। থাকে কর ধারণে 
অধিকার দাও! 

বিষরা। চোর হয়ে চুরি করতে না এলেও, অতিথি হরে ডাকাতি 
করবার সাধটুকু আছে দেখছি । আচ্ছা নাও, এই বা-হাতে পরিছ্ধে 
দাও! (বিষয়! বাম হস্ত বাড়াইয়! দিল, চন্দ্রহাস বিষয়ার হাতে নিজের 
অস্্রীর পরাইয়া দিল ) 

| এ্পালের প্রবেশ 
»* গোপাল । আর ফুলের মালা একছড়। আছে-আর একছড়া 

আনবো নাকি? টি 

বিষয়া। কি পাজি দেখ--তুই এখানে কথন এ 
গোপাল। তোমার্,তচাখ আছে কি--চোথ কলে দেখতে পেতে 

_মআমি কখন এসেছি! এঁকুঞ্জেকসে এই মাঁলাছড়াটা গাথছিলাম ! 

তুমি কিরকম বলতো দিদি? অমন দামী অশ্ুরী ভাত পেতে নিলে-- 
তার বিনিময়ে শুকেও একটা কিছু দাও। এই'নাও, এই মালাছড়াট 
ওর গলায় পরিয়ে দাও! 

বিষয়া। সেই ভাল--দেতো| মালাটা! (মালা লইয়া ) অতিথি, 
ফুল শুধিয়ে ঘায়, তবু এই ফুলের কথা মনে রেখো- এ তোমার অঙ্ুরী 
দানের বিনিময় । (চন্দ্রহাসের গলায় মালা পরাইয়। দিল) 
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গোপাল | (হাতে * শক বাজাইবার অনুকরণে ফু দিয়া) এ এই পৌ-- 
বিষয়া। ওকি- গোপাল ! 

গোঁপাল। শক বাজাচ্ছি-তোমার বিয়ে হলো,সবাইকে বলে দোকে__ 

বিষর়া। নারে না, বিয়ে কোগার ? 
গাপাল। তবে ওর গলায় মালা দিলে কেন-আমি বলে দোবোৌ 

বিষয়া। ছি, এ কথা বলতে নেই-- 

গোপাল । হ্যা, আমি বলে দোবো-- 

বিষয়া। না, ভাই লক্মীটা_কত আদর করবো--কত ভালবাসকো_- 

গোপাল। না, আমি বলে দোবো-- 

বিষয়া। ব'লে দিলে কাণ ছিড়ে দোবো--গুম্ গুম করে ঘুসি 
মারবো 

গোপাল। দাও না, কাণ ছিড়ে দাও না_ঘুসি মার না- আমি এ 
আংটার কথা ৪ বলে দোবো-- 

বিষয়া। পাজি ছেলে, দাড়াও তোমায় জব্দ করছি-- 

গোপাল । তুমি টুরি ক'রে বিয়ে করলে কেন? ছুয়ো,দিদি হাউ লী-- 

চন্ত্রহাস। হাহা হাভা, শোনো শোনো, গোপাল, আমার কাছে 

এসো! (গোপাল কাছে আপিল ) তোমার দিদির দোষ নেই--আঁমি 

এখানে চুরি কারে এসেছি কিনা_তাই তোমার দিদি অতিথি সৎকার 
করতে চুরি ক'রে আমার গলায় মালা দিয়েছেন । 

গোপাল। ও, তুমিও চোর নাকি? কই না, তোমায় দেখলে মনে 
হয়, তোমারি সব্বস্ব চুরি গিয়েছে! তুমি এসেছ চোরের কাছ থেকে 
তামার প্রাপ্য আদায় করতে! 

চন্ত্রহান। কি, কি বললে গোপাল! এতো তোমার যোগ্য কথা 

নয়_-তুমি কেন অনলে দ্বতাহুতি দাও--কে তোমায় শেখালে এমন 
একটা ইঙ্গিতের অক্সাঘাত করতে ? 
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গোপাল। গীক্ 

বারণ কর যদি আর বলিব ন| | 

গেলিতে সাধ হ'লে আর খেলিব না ॥ 

কুগ্তবনে মালা না গািব, 

পরাতে গলায় কারে না খু'জিব, 

নিরজনে শুধু নীরবে কীর্দিব, নয়নের জল আর মুছিব না ॥ 

আশার বকে আশ! ন। ধরিব, 

আশার হাসিতে আর ন! হাসিব, 

নিরাশ তুফানে ভ|সিয়া চলিব কুলে যেতে তরী কতু খু'জিব না॥ 

চন্দ্রহান। গোপাল, এ গান তুমি কোথার শিখলে ? 

গোপাল । এ একজনের প্রাণের গান-সে ছঃথে গাইতে পারে 

না বলে আমি যখন তখন গেয়ে বেড়া! সেও শোনে_ আমিও 

শুনি--দিদি, মন্দিরের সেই পাগলটাকে এই গানটা আর একবার শুনিয়ে 

আসি! এ তারই প্রাণের গান-_ শোনে আর চোখের জলে বুকে ভেসে 

যার-_ | প্রস্থান | 

বিষরা। খুব ছেলে যা হোক, এই রকম নিত্য-নৃতন কত রঙ্গই করে! 

তুমি দাড়াও, আমি ধাত্রী-মাকে ডেকে নিয়ে আসছি! [ প্রস্থানোগ্যত ] 

মদনের প্রবেশ 

মদন | বিষয়া- বিষয়! আশ্চর্যয-ও কে উদ্যানে? 

অপরিচিত-_অথচ--একি ! চন্দ্রহাস ? 

তুমি এ উদ্যানে? কতক্ষণ, কোন্ অভিপ্রায়, 
কাহার আদেশে, 

তস্করের প্রায় পশিয়াছ হেথা? 

চন্রহাস। না, নহি তস্কর রে মদন! 

চঞ্চল এ অন্তরের তাড়না, 



মদন। 

৮নাহাল। 

মদন। 

১আহাস। 

মদন | 

টত্াহাস। 

মদন | 

টন্তহাস। 
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বিধাতার মধুর সৌন্দধ্য সৃষ্টি! 
পেয়েছিলে অনুমতি কারো ? 

না নেমেছি ওই গ্রাচীরে উঠিয়]। 

জান, রাজ-পরিবার নিত্য ভ্রমে এ উদ্ভানে__ 
ভিন্ন নহে অন্তঃপুর হ'তে? 

ভগ্নী মম একাকিনী আছিল উদ্ঠানে 
অনাচারে কি হেতু পশিলে হেখা ? 
দেখেছিস একদিন এ গবাক্ষ পথে 

ভগ্রী তব আছিল দাড়ায়ে 

শিল্পীর স্থুনিপুণ হস্তের একখানি চিত্র সন! 
দেখিয়! বিশ্মিত আমি, 

ভাল ক'রে দেখি নাই--তাই 
আসিয়াছি নয়নের সাধ মিটাইতে ! 
শুধু সৌন্দয্ের প্রশংসা করিতে! 
আর চৌধ্যবৃত্তি অপরাধে দণ্ডিত হইন্ডে ! 
তার অথ? 

নারী অসম্মান! 

না মদন, শিখি নাই কোন দিন 

করিবারে নারী অসম্মান । 

প্রকৃতির বুকে ভেসে ভেসে 

দেখে বাহ শুধু প্রকৃতি সোন্দয্য ! 
প্রকৃতি কম্পনে মানস-রঞ্জন বিমুক্ত উদ্টানে 
ফুটে মি একটা কুসুম 

শোভায় সোরভে উজ্জল গরবে-_ 



পি শত 

মদন। 

চন্দ্রহান। 

মদন । 

চন্ত্রহাস। 

চ্জদ্রহাণন [ তৃতীয় অস্ক 

কোন. গতিশীল পথিকের চরণ বিক্ষেপ 

স্তব্ধ নাহি হয় চলিতে চলিতে 

নয়নের আশা মিটাইতে 

অপাখিব সে সৌন্দর্য করি দরশন ? 

কি প্রয়োজন ছিল জগতের বুকে 

বিশ্বশিল্পী বিরচিত সৌন্দর্য্য স্বষ্টির__ 

বদি কেহ নাহি থাকে এ জগতে 

সে সৌন্দর্ধা নয়নে দেখিয়া 
তৃপ্তি পেয়ে প্রশংসা করিতে ? 

নহে ইহা নারী অসম্মান বন্ধু-_ 

মাত্র সৌন্দধ্যের পূজা ! 

কিন্ত দন্যুতা করেছ তুমি 

নিভৃতে নির্জনে করি বাক্যালাপ 

সম্পূর্ণ বিবাহ-যোগ্যা অনুঢ়ার সনে ! 

দোষ থাকে অত্যাচারে-বাক্যালাপে নয় ! 

বনবাসী অনার্য আচারী তুমি 

হ'তে পারে ইহাও সম্ভব - 

কথায় চাতুর্য কিম্বা ভূজবলে 

এসেছিলে কুমারী হরণে। 

সত্য কথা, বনবাসী আমি, 

পশু সম বনে বনে করি বিচরণ, 

কিন্ত শিখি নাই পশু আচরণ; 

হিংসানীতি পরারণ সিংহ মেরে 

রক্ত মেখে খেলিতে শিখেছি ; 

আধ্য রক্ত নিয়ে অনারধ্যের ঘরে 
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শান্সরবিধি রক্ষা করি শ্বধর্ম পালনে! 

করধৃত যষ্টি আমি নহি তব__- 

আদেশে তোমার শিখি নাই ঘুরিতে ফিরিতে ! 
আসিয়াছি মানব হৃদয় লঃয়ে-- 
নহি আমি আসক্তির দাস! 
কিসে আমি চোর? 

কবে কোথা দেখিয়াছ চোধ্যবুত্তি মোর ? 
কার এ উদ্যান? কার ওই অক্টালিকা ? 
প্রবেশি সেথায় কেবা দেখাইল চৌর্য্যবৃত্তি, 
মূল তার কর অন্বেষণ ! 

এ আমারই সংসার_- আমারই খেলার উদ্ভান ! 

চোর তুমি! বিতাড়িত করিয়া! আমারে 
কৌশলে অনধিকার করেছ প্রবেশ ! 

তবু--তবু ওগো বন্ধু, 

এতটুকু করুণা প্রত্যাশী হয়ে 
তোমাদেরি আত্মীয়তা খু'জিয়া বেড়াই-_ 
তুমি যে খেলার সাথী শৈশবে আমার ! 
যদি দোষ থাকে 

ক্ষম! কর বন্ত-পশু জ্ঞানে! 

কিন্ত ভোগের আসনে 
ভাগ্যবান মানব রতন তুমি 
দেহ তুমি মানবের পরিচয় ! 

মন চন্ত্রহাস--চন্দ্রহাস ! পড়িয়াছ 

পিতার আমার বিষের নয়নে তুমি, 
তাই ভাবি পিতৃ অরি তোমা; 

১০ 



৫৯৬ 

চন্ত্রহাস। 

সাধনা । 

চ্ত্ক্রহ্াস্ন [ চতুর্থ অঙ্ক 

কিন্তু ভুলি নাই বন্ধু সৌজন্য তোমার ! 

ন। না, কিসের মানন আমি ? 

কোথা মানবতা মোর? ধর অত্র 

শরীরের কোন্ অংশে মোর 

বিরাজিত মানব হাদয়, 

তীক্ষ অস্ত্রে ছিন্ন করি ধরিয়। আপন করে 

দেখ সেথা আছে কি জাগ্রত 

শৈশবের সেই চত্তরহাস? 

আছে কি তোমার স্মৃতি? 

আছে কি সেথায় নিরমল সুশাতল 

মাধুষ্যের তব জ্যোছনা বর্ষণ ? 

যদি ঘুমায় থাকে 

মন্ত্রে তব জাগাইয়া তোলো । 

তুমি হও নীতি ও ধন্মের 

বিপুলা জান্ুবী সম মধুময় সিক্ষুনদ, 

আমি রাক্ষল আচারী অরণ্য কেশরী 

ভাসিতে ভাঁসিতে লীন হয়ে যাই 

ক্ষুদ্র এক পরিত্যক্ত তূণথণ্ড সম ! 

চন্দ্রহাস- চন্দ্রহাস ! ভও তুমি পিতশক্র- 

এই বান্ধবের বঙ্গ তব 

মুক্ত আছে মিত্রতা বিলাতে ! 

বন্ধু_বদ্ধু-- (উভয়ের আলিঙ্গন) 

সাধনার গ্রবেশ 

থাঁক ওই ভাবে 

এক হয়ে ছুইটা বাভন্ন প্রাণ-_ 
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চন্মহাস। 

সাধনা । 

৮্শুক্রহ্হান্ন ৮৪. 

এক ত্া এক অন্থুভৃতি লঃয়ে ! 
ধরার এ স্থথের মিলনে, 

স্বর্গীয় বীণার তাঁনে 
ঈশ্বরের অমিয় আশীষ বাণী, 
অপৃব্ব বঙ্কারে আস্থক নামির় 
অনিবার পুষ্পবুষ্টি সম 
ঝরা ফুল যেন ধারার আকারে । 

চন্ত্রহাস ! কি চাও কুমার-_ 

কেন এলে পুনঃ এই শক্রতার মাঝে । 
অন্তরের ভাণ্ডার আবাসে মোর 

কুড়াইয়৷ স্সেহটুকু তব 
আসিয়াছি করিতে সঞ্চয়! 

গাতৃন্সেহ নিয়ে যে জননী 
উদ্ভত কপাঁণ হ'তে 

বাচাইল সন্তানের প্রাণ, 

নিঃস্ব এ জীবনের সম্বল মাত্র-_ 
সভক্তি প্রণাম একটা আনত শিরে 
পদপ্রান্তে আসিয়াছি দিতে উপহার ৷ (প্রণাম ) 
চন্দ্রহাস! শুধু জেহ দিয়ে তোরে 
রাখি নাই ঘিরে! গচ্ছিত রেখেছি তোর, 
এই উদ্যানের মুকুলিত তরুলতা, 
ওই অট্টালিকা, অগাঁধ এশ্বর্যা তোর, 
এই রাজা, রাজসিংহাসন, 
রাঁজবেশ, রাজার প্রকৃতিপুগ্জ 

চন্ত্রহাস! কবেনিবি? মাঝলেডাকিয়ে 
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আপন গচ্ছিত রত কবে নিবি হাত পেতে? 

গুরুভার সহিতে পারি না আর, . 

কেঁপে ওঠে সকল সম্ভার, 

ব্যোম সমীরণ জড় বা চেতন 

উচ্চরোলে কহে সব শুধু চন্দ্রহান- চন্ত্রহাস ! 

ওরে স্থথের এশ্বধ্যে দেখি অশান্তি আগুন ; 

শান্তি নাই - তৃপ্তি নাই__ 

বুঝ দীর্ঘশ্বাসে পুড়ে ভন্ম হই: 

ফিরে নে-ফিরে নে চন্ত্রহাস 

তোর প্রাপ্য তুলে নে যতনে ! 

আমি শুধু জননী থাকিব তোর- 

মদন থাকিবে তোর আজ্ঞাবাহী দাস__ 

শ্রীরবামের অনুজ লক্ষণ সম! 

সপ আপি তিস্তা শিট পাকশী শিীপিশশিপ তিশা ২৩ 

চন্ত্রহান। মাগো, স্নেহে তব সব ফিরে পাব- 

কিন্ত ফিরিয়া পাইব না শুধু 

বিষের পানশীয়ে মরা পৃজ্যপাদ জনকে আমার ' 

সাধনা । দিও অভিশাপ সে ক্ষতিপূরণে 

চন্দ্রহাস। ন| দেবী, দিও আশীব্বাদ সন্তপ্ত জীবনে ! 

সাধনা । চন্দ্রহাস- “চন্জ্রহাস- স্নেহের দুলাল! 

ধীরার প্রবেশ 

বীরা। চন্ত্রহাসপ? কইরে, কই আমার চন্দ্রহাস? ঠাকুরের কাছে 

মানত ক'রে রক্ত দিয়ে বাচানো আমার চন্দ্রহান কই? ( চন্দ্রহাসবে 

দেখিয়া) কে? তুই? সেই এতটুকু চন্ত্রহাস তুই? ওরে বাবা আমার, 

আমি বেচে আছি--তোকে দেখবো ব'লে বেচে আছি-_ 



প্রথম গভাঙ্ক ] চতুক্রহাস্ ১৪৯ 

চন্াভাস। কে-ধাত্রী-মা? আমি বেচে আছি--তোমার স্সেহের 
আকর্ষণেই আমি বেঁচে আছি ! সত্যি মা, আমি তোমার সেই এতটুকু 
চন্দ্রহাস । 

ধীরা। আয়তে! আয়তো বাবা, তেমনি করে ছোট বেলার মত 
আমার বুকে মাথাটা রাখ তে।! দেখি, কে তোর বুকে ছুরি বসাতে 
আসে! সাগর? নখ দিয়ে চিরে তার বুকের রক্ত খাবো ! রাজা ধৃষ্টবুদ্ধি? 
তাকে দ'লে পিষে ফেলবো আমি ! রাঁজরাণী তুমি? রাজকুমার তুমি ? 
রাজকুমারী বিষয়! তুই£ কে তোমরা ? চন্দ্রহাস আমার গলার কণ্ঠহার-_ 
আমি দোবো না তাকে আমার ছুলাল_আমার ছেলে- আমার বাবা_ 

সাধনা । ধীরা, ছেলেকে বুকে নিয়ে চীৎকার করলেই সব হবে? 
ছেলেকে খেতে দাও-_ ওর বুকভরা ক্ষিদে-তেষ্টী ! তুমি অমন করলে ও 

এখানে আনবে কেন? তুমি যদি নিজে অমনি ক'রে কাদ, আর ছেলেকে 

কীদাও, তাহলে আমি রাগ করবো ! চন্্রহাস কি শুধু তোমারই ছেলে? 
সে আমার ছেলে-_ 

ধীরা। এযা ছেলে? চন্ত্রহাস তোমার ছেলে? তবে নাঁও মা, 

আমার ছেলের ভার তবে তুমি গ্রহণ কর-তুমি যদি চেষ্টা কর, মা ভতে 
গারবে--ওকে রাজা করতে পারবে_- 

সাধনা । চন্ত্রহাস, তোমার ধীরা-মার সঙ্গে অস্তঃপুরে এসো 

চন্ত্রহাস। অন্তঃপুরে যাবার এখনো আমি যোগ্য নই মা! তোমার 

স্নেহ সত্য-তোমার মাতৃত্ব সত্য__কিন্ত আমার পুত্রত্ব এখনো ঘুর্ণার 
বাতাসে বিক্ষভিত ভীত ত্রস্ত! এই শাণিত কুপাঁণে আগে ঝটিকা-বঞ্চার 
ধ্বংস সাধন করি- তারপর-_[ প্রস্থানোগ্যত ] 

মদন | কোথা যাও- কোথা যাঁও চক্সরহাস? 

চন্ত্রহাস। তোমার পিতার সাক্ষাতে! তুমিও এসো-নিরজ্জ নয়-_ 

সশঙ্জ-_ [ চন্ত্রহাস ও মদনের প্রস্থান । 



৯৪০ চ্তুহ্হাস্ন চতুর্থ অঙ্ক 

ধীরা। ন1 না চন্দ্রহাস-যাসনি বাবাযাসনি সেখানে-_ 

[প্রস্থান । 

পাঁধনা। যাচ্ছে অন্তায়ের কাছে স্ঠায়ের দাবী দেখাতে । আমার 
কামনা_-সত্যের জয় হোক ! বিষয়া, আর বেশীক্ষণ উদ্যানে থেকো না 

অন্তঃপুরে এলো | প্রস্থান । 

বিষয়া। এসব কি? যেন স্বপ্নের ঘটনা আমি যেন বুঝেও বঝ? 

পারছি না! চন্দ্রহাঁস কি আমাদের শত্রু না মিত্র? 

গোপালের পুনঃ প্রবেশ 

গোঁপাল । কিগে দিদিমর্ি_কি রকম লাগলো ? 

বিষয়া। গোপাল! এসবকি? 

শপ 
নী 
রস 

গোপাল । গীত 

এ নব বিয়ের আগে লাখ কথা নইলে বিয়ে হয় ন!। 

প্রজাপতি ফুরফুরিয়ে পাগঅ| মিলে নইলে উড়তে চায় না ॥ 

কথার এখন অনেক বাকী, 

বউ কথ! কও ডাকবে পাখী, 

চোখে চোখে ছান্লাতলায় দেখাদেখি নইলে কোথাও হয় না। 

গোপাল । দিদি, সিথি-ময়ুর পর--বর আসছে টোপর হাঁ 

দির়ে-_ 

বিষয়া। দীঁড়াতো পাজি _ আজ তোর ছু্টমী ঘোঁচাচ্ছি-_ 

[ উভয়ের প্রস্থান 



ৃষ্টবুদ্ধির বিশ্রামগৃহ 

অসুস্থ অবস্থায় ধৃটবদ্ধি উপস্থিত 
ৃষ্টবৃদ্ধি। নিশ্মীল বিমুক্ত আকাশ কাঁল-বৈশাখীর ঘন ক্ুষ্ণ মেঘে ছেয়ে 

ফেলেছে! ঝটিকার পুর্ব লক্ষণ_-গর পশ্চাতে আছে বিদ্যুৎ বিকাঁশ-- 
সহজ হঙ্কার_-বজাঘাত-_প্লাবনের বারিধারা । চক্ষের সম্মুখে গ্রলয়ের 
শুত্য দেখতে পেলেও প্রকৃত কন্মচারীকে আলোড়িত সমূদ্রের অগাধ জল- 
রাশির তুফাঁনে ঠেলে ছুটতে হবে-প্রতিমুহূর্ভে জীবন বিপন্ন করে । 

মদানের প্রবেশ 

মদন। পিতা! 

ুষ্টবৃদ্ধি। কে মদন? কি চাঁও, 

মদন। চন্দ্রহাস সাক্ষাৎ গ্রার্থী_- 
ৃষ্টবুদ্ধি। চন্দ্রহাস সাক্ষাতগ্রার্থী ! ধাও--যাঁও, তাকে ব'লে দাও 

আমি অসুস্থ--_সাক্ষাৎ পাবে না। | 

মদন। পিতা, ধশ্মতঃ এ সিংহাসন তারই প্রাপ্য! 

ৃষ্টবুদ্ধি। না বৎস, আমি দেখছি এ সিংহাসন তোমার প্রাপ্য | 
মদন। বুঝতে পারলুম না পিতা ! 
ৃষ্টবুদ্ধি। তোমার পিতা এই কৌগ্ডল্যের অধীশ্বর-_তার সিংহাসন 

তোমার পিতার--রাজদও রাঁজমুকুট তোমার পিতার--সমগ্র গ্রকৃতিপুঞ্জ 
তোমার পিতার ! আমর একমাত্র পুত্র তুমি--তোমার পিতৃভক্তি দেখিয়ে 
এই সিংহাসন তুমি গ্রহণ কর পুত্র । 



চে রি [ চতুর্থ অস্ক 
পরী ও পিঠ এগ পর ও লী এত পরি ওর টি পর পরশ পিঠা তি পর পরি পি পি পট ক 

মদন। পিতা, কিলার নিগার: চির 

ৃষটবুদ্ধি। ্থ্া পুত্র, ভগবান আমার দান করেছেন-__ 

মদন। না পিত, ভগবান হয়তে] অন্ঠের সিংহাসন আপনার কাঁছে 

গচ্ছিত রেখেছেন_আজ তিনি আপনার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যার 
প্রাপ্য তাকে সমর্পণ করতে দৃঢ় সঙ্থল্প! 

ৃষ্টবুদ্ধি। অবাধ্য হয়ো না পুত্র ! ভেবে দেখ, তুমি আমার সব্ববিষয়ে 

উত্তরাধিকারী--ভবিষ্যতে তুমি কৌগ্ল্যের অধীশ্বর হবে-_ অভিষিক্ত 

হয়ে রাজমুকুট রাজদণ্ড ধারণ করবে--অগাধ এশ্বর্য্ের অধিকারী হবে-_ 
মদূন। না পিতা, সে রাজমুঝুট নয়-_-বিষধরের উদ্ভত ফণা ; সে রাজ- 

দওড নয়- বিষের পাত্র; সে সিংহাসন নয়--চিতাবহ্ছি ; এখ্বধ্যের পরি- 

বর্তে পাৰ অশান্তির উন্মাদনা! বা দান করবেন আমাকে ধর্মের শাসনে 

হবে তা আমার মৃত্যুর কারণ ! 

ৃষ্টবুদ্ধি। অবুঝ হয়ো ন] পুত্র এই নাও, এই মুহূর্তে এই রাজমুকুট 

আমি তোমায় দান করছি! ধর- বিলম্ব করো ন দিতি টে নয়-- 

দ্বিধায় নয়-বিশ্বাসে অকপটে আমি দান করছি তোমাকে ! নাও, হাত 

পেতে গ্রহণ করণ-_ 

মদন। প্রলোভনে রাজমুকুট নিয়ে পরের এশ্বধ্যের উপর বসে পংপ- 

জীবন অতিবাহিত করা অপেক্ষা ধর্মের দাসত্ব ক'রে ভিক্ষাপাত্র হাতে 

নিয়ে বনবাপী হওয়া সহস্র গুণে শ্রেয়! পিতা, ও মুকুট চন্দহাসের-__সে 

তারই কামনায় তোমার দ্বারে অতিথি । তাকে ফিরিয়ে দাও এ মুকুট-_ 

সংসারে ধর্মের হাঁসি উজ্জল আলোকধার! নিয়ে ফুটে উঠুক! 
ৃষ্টবুদ্ধি। এ মুকুট তুমি নেবে না? 
মদন । আমায় ক্ষমা করুন পিতা! পুত্রকে ধ্বংসের পথে পাঠানো 

পিতার কর্তব্য নয়! আপনার সকল আদেশ মাথা পেতে গ্রহণ করবে! 

--মীত্র এ মুকুট গ্রহণের আদেশ উপেক্ষা ক'রে ! 



| ছি গর্ভা্ক ) চক্ত্রহাস ৫৩ 
ভাসি সির পাশে এ 

্টবদ্ধি । উত্তম! আরও কিছুদিন ভেবে দেখ রে রাজমুকুট 

তোমারই প্রাপ্য! চন্ত্রহাস কেউ নয়_- 

মদন। কিন্তু চন্ত্রহাসের আর একটী আবেদন আছে__ 

ৃষ্টবুদ্ধি। কি আবেদন? 

মদন। পাওবের যঙ্জাশ্ব কৌগিল্য অধীশ্বরের অশ্বশালার আবদ্ধ-_ 

পাণডবগণ অশ্ব উদ্ধারে যুদ্ধ ঘোষণ! করেছে-__ অবস্ঠস্তাবী যুদ্ধে চন্দ্রহাস 

আমাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করবে! 

ৃষ্টবুদ্ধি। চন্দ্রহাস? 

চজ্জরহাসের প্রবেশ 

চক্ত্রহাস। হ্যা মহারাজ ! পাগুব ঘুদ্ধে আমি আপনার পক্ষ গ্রহণ 

করবো! যার নামে আপনি দিবারাত্র শাস্তিহারা, যার জীবন নিয়ে 

আপনি এক টুকরো মাটার ঢেলার মত খেলা করছেন, বার জন্য আপনার 

নিদ্রায় ব্যাঘাত_-চিন্তায় আপনার ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছে, সেই চন্তরহাঁস 

জীবন বিনিময় দিয়েও পাওব যুদ্ধে আপনার মধ্যাদা অক্ষু্র রাখবে! 

ষ্টবদ্ধি। চন্দ্রহাস ! নৃশংস শারদ্দুলের কবল থেকে তুমি আমার 

প্রাণ রক্ষা করেছ_আজ আবার আমার জন্ট তুমি পাগুব যুদ্ধে জীবন 

বিসজ্জন দিতেও কুষ্ঠিত নও! চন্দ্রহাস, আজ আমারও আঁকাজ্ষা তোমার 

উপকারে কথঞ্চিৎ প্রত্যুপকার দান করি ! উত্তম, পাঁওব ঘুদ্ধে তুমিও 

আমার বাহিনী চালনা করবে! এক্ষণে তুমি আমার অতিথি ! মন্দন, 

তমি নিজে চন্ত্রহীসের আহারাদির আয়োজন ক'রে দাও--শব্যা প্রস্তুত 

ক'রে দাও-সেবা-যত্বের জন্য দাস-দাসী নিয়োজিত কর- চন্দ্রহাস 

এখন থেকে আমাদের পরমাত্মীয় ! 

মদন । যথাদেশ পিতা [ প্রস্কান। 

চন্ত্রহাস | মহারাজ, এখন আপনি অনুস্থ__ আমার জন্য এতটুকু চিন্তা 

করবেন না! সুকুট-দণ্ড, রাঁজসিংহাসন এর চিন্তা নিয়ে মস্তি বিকারের 
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কোন প্রয়োজন নেই! আমি গ্রতিজ্ঞা করছি, যতদিন ন| পাঁওব যুদ্ধের 
মীমাংস। হয়, ততদিন আমি আপনার দাসাঁচদাস__মদনকমার আমার 

কনিষ্ঠ সহোদর তুল্য ! একত্রে যুদ্ধ করবো-_ একত্রে বিপক্ষ সৈন্ ধ্বংস 

করবো-নিজের আশাধ্য পানীয় দিয়ে নিজেদের যুদ্ধ-বীরের জীবন রক্ষা 

করবো--আপনাকে বিশ্বাম ক'রে আপনারই বীরবাহতে প্রয়োজনমত 

নিদ্রার জন্ত উপাধানের কাব্য নির্বাহ করবো! কিন্ত যেদিন সেই মহা" 

মৃদ্ধের অবনান ভবে, কৌগ্িল্যনগরে বুদ্ধ শান্তির হাসি ফুটে উঠবে, দেই 

দিন আপনার তপু রক্তে আমার এই শক্রবিমর্ধন তরবারি রঞ্জিত ভরে 

্যালোকে ঝলসে উঠবে! আপনি আমার পিতহস্তা-এ-দাগ এ-বুক 

থেকে অপমারিত হবে না-_ উজ্জ্বল অক্ষরে সে শত্রুতা জাঁজলামান থাকবে! 

এখন নর--আজ আমি আপনার পরম মিত্র! 

ষ্টবুদ্ধি। উত্তম, মুদ্ধের পর হয় তমি মরবে নয় আমি মরবো। 

এখন যাও, এ পাশ্খের কক্ষে বিশ্রাম কর- আমি অন্থুস্থ | 

দধিমুখের প্রবেশ 

দধিমুখ। আপনি অস্তৃস্ত? ই্যা,আমি শুনেছি মহারাজ- আপনি অসুস্থ । 

আমি নবাগত চিকিৎসক আপনার সাআজ্যে !-এক সন্যাসীর কপার 

আযুর্ধেদ শান আমার নখ-দর্পণে ! চঞ্চল নাড়ীকে দমন করতে, স্পন্দিত 

বক্ষকে সহজগতিতে নিরে আনতে আশ অদ্বিতীয় কবিরাজ ! আপনারই 

সাআাজ্যে নগর উপকণ্ঠে হরিমন্দিরের নিত্য প্রসাদ পাই--শাস্ত চচ্চা করি-_ 

আপনি অন্ুস্থ শুনে ছুটে এসেছি মহারাজ ! দেখি আপনার দর্ষিণ হস্ত 

আমি পরীক্ষা করবো! আপনি সবল কি ছুব্বল ! (দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া) দুব্বল 

-_দুর্বল--অগ্নির দাহনে,লোভের দাপটে, দীর্ঘশ্বাসের বাতাসে,অভিশাপের 

তাড়নায়! কই, দেখি আপ্নার বক্ষ (হাত দির বক্ষ দেখিয়া ) একি, এ 

যে পাথর--তাঁও চঞ্চল হয়ে উঠেছে; তুষারবারিধির প্রবাহ সঙ্ঘাতে 

প্রতিকার করুন মহারাজ-_প্রতিকার করুন-_নইলে শুধু এ বক্ষ নয়-_ এ 
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উন্নত গর্বিত দেহখানাও ডুবে যাবে_গণলে ং হা চক্ষের পলকে একটা 

লহমায় ! (চন্ত্রহানকে ) তুমি কে? ওঠ তুমিও যে রুগ্ন ব্যাধিগ্রস্ত-- দেখি 

দেখি তোমার দক্ষিণ হস্ত! ( চন্্রহাসের দক্ষিণ হন্ড টানিয়া লইলেন ) 

গীতকণ্ে সন্যাসীর প্রবেশ 

সন্যামী। গীত 

চূর্ধলে কি সবলে কি ওষধি দিতে এলে । 

কি আছে সম্বল বল কি দবে ত| কুতৃহলে। 

[ক রোগে কি অনুরাগে, | 

কি ওযাধ প্রাণে জাগে, 

সুবিধান কত ভাগে অনুপান দাও ব'লে ॥ 

বিষম বিকার ব্যাধি, 

পরিতাপ নিরবধি, 

নিরাময় হয় ঘদি হুধা সম দাও ঢেলে । 

সন্ন্যাসী | বাঃ, বলিভারী কবিরাজ মশাই । ডাইনে বায়ে রোগ নাড়ী 

টীপে ছু'জনকে দু”্টা বড়ী খাইয়ে দাও-তাতলেই তোমার জয়-জয়কার। 

ৃষ্টবুদ্ধি।  দধিমুখকে )কে তুমি? 

দধিমুখ। আমি দরিজ্ নিরাশ্রয় চিকিৎসক--খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম 

ঠিক তোমারই মত রোগী_-ধরেছি দুই হস্তে দুই রোগীর কর। ওঁষধ চাই 

_একজন বিষের সাম্রাজ্যের অধীশ্বর রোগী- একজন রাজ্যহার! রোগী । 

একজন এরশ্ব্যের আগুনে মুকুট-দঞ্ডের কণ্টক ঘন্ত্রণায় অস্থির_- একজন 

দরিদ্রতার কবলে দীড়িয়ে হস্তচাত রত্বের পানে তাকিয়ে স্থির নিশ্ল! 

একজন প্রলোভনে প্রবৃদ্ধ রোগী-_ একজন হতাশার সুষুপ্ত রোগী! একজন 

ধর্মের তভাণ মাত্র- একজন ধর্মের সেবক মাত্র! একজন বিষ--একজন 

অমুত,একজন চোর-_-একজন গৃহস্থ ; এর যোগ্য ওষধ-_ মহারাজ বৃষ্টবৃদধি 

_.'অভিশাপ-_অভিশাপ! আর যুবক, তোমার ওষধ-_এই নীরস শুষ্ক 
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বুকের একট৷ আলিঙ্গন ! (চন্দ্রহাসকে বক্ষে ধরিলেন ) না! না, এ আগুন ! 

সন্যাসী, পালিয়ে এপো- পালিয়ে এসে। -সলিলে অনল দেখতে পেয়েছি 

-জ্বলে গেল আমার সর্বাঙ্গ__আমার ক্ষত স্থানে গ্রলেপ দাও--সাস্বনা 

দাও__এখানে নয়_-এ মন্দিরে--দেবতাঁর আশ্রয়ে । 

| প্রস্থান | 

চক্্রাস। সন্ন্যাসী, আমায় বুক দিয়ে আলিঙ্গন ক'রে গেল ও কে? 

ৃষ্টবুদ্ধি। আমার অন্ুস্থতায় চিকিৎসক সেজে অভিশম্পাৎ দিয়ে 

গেল কে? 

সন্যাসী | লীভ্ভ 

চেন। ব'লে চিনিতে বিলম্ব এত । 

আমার কাছে চেন! হ'লে! তোমাদের অচেনা যত ॥ 

কেউ বা ভয়ে চিনতে নারে, 

কেউ বা শোকে ভোলে তারে, 

আমার চেনায় চিনতে পারে দেখিব কার বিদ্যা কত॥ 

পোক্ত পাক। কবিরাজে, 

রোগ তোদের ধ'রে গেছে, 

দাওয়াই নিয়ে থাকবে পাছে রোগ সারাতে লাগবে যত ॥ 

[ প্রস্থান । 

ৃষ্টবুদ্ধি। চন্দ্রহাস! আমি অন্থস্থ-তার উপর চারিদিকে শত্র- 

পারবে তুমি আমার শক্র নিপাত ক'রে আমায় রোগ মুক্ত করতে? 

চন্ত্রহাস। আমায় আশ্রয় দিন। 

ৃষ্টবুদ্ধি। চল আমার অন্তঃপুরে । তুমি আমার পরমাত্মীয়_আমি 

পত্র লিখে দিচ্ছি মদনকে-_-সে তোমায় অন্তঃপুরে আশ্রয়-আবাস দেখিয়ে 

দেবে। এসো), আমি পত্র রচন] ক'রে দিই | 

[ উভয়ের প্রস্থান । 



তৃভীস্্র গঞ্জাক্ক 

নরোত্বমের বাঁটা 

নরোত্তম 

নরোভম | বলি ও সুন্দরী গিন্ী, শাগগির শোন-শাগ গির শোন ! 

বলি রান্নাঘরে হাত চলছে না মুখ চল্ছে ? এখন চলাচল বন্ধ ক'রে 

শীগগির এসো না গো একবার । 

ন্্ন্দরীর প্রবেশ 

সুন্দরী । কেন গো কেন, সুধা মেক্রা চন্ত্রহার দিয়ে গেল বৃকি? 
নরোত্তম । আ ছুত্তোর--উনি খালি জানেন সুয্যি সেকৃরা--আার 

চন্দহার | কোনে! কথা নধ গিন্নি- নাটো- 

সুন্দরী । কেন, নাচবো কেন? 

নরোভ্তম। যা বলছি শোনো না-তমি এক ছুই তিন-এক ঢুই 

তিন করে পা ফেল--আমি অমনি টিসিলাক টিসিলাক টিসিলাক 

টিসিলাক ক'রে রুশনচোকি বাজাই । গিনি, নাচ কাকে বলে একবার 

দেখিয়ে দাওতো ! আমিও একবার পচিশের পা ফেলে তাগুব নুতা 

করবো । গিনি, এসে! একবার হরি ব'লে নাচি এসো! 

সুন্দরী । ন|, আমি নাচবো না! 

নরোত্তম। দেশশুদ্ধ, লোক নাচছে আর তুমি নাচবে না মানে? 

(সুরে) হরিবোল-হরিবৌল--হরিবোল-ইরিবোল! (নাচিতে সুরু 

করিল) 

সুন্দরী । ওগে! শুনছে, একটু থাম না? কি হলো কি? হা 

তোমায় হরি পেলে কেন-নাচ পেলে কেন? 

নরোত্তম | আমার ভয়ানক বীভৎস আনন্দ হচ্ছে! রাজকুমার ফিরে 

এসেছে । 
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সুন্দরী । রাজকুমার মদন? গেলই বা কোথায় আর ফিরলই বা 

কোথা থেকে ? আর হঠাৎ এমন ফেরাই বা কেন বাবু? কথায় কথায় 

রাজকুমার ফিরে আসবে আর আমায় অমনি এক ছুই তিন, এক ছুই তিন 

ক'রে নাচতে হবে? নাচতে হয় ভূমি নাচগে-আমার »য়ে গেছে ! 
নরোন্তম! আহা, বাজকুমার মদন ফিরে এসেছে ঝলে নাচতে বলছি 

কি? এসেছে আমাদের পুরাণো স্বর্গগত বাজার ছেলে সেই চন্ত্রহাঁস ! 

সুন্দরী । চন্দ্রহান £ | 

নরোভম। হা হ্যা, ঝর্রা লাগাও গি্লি--পচিশের পা ফেল! 

সুন্দরী | ঠ্যাগা, ভীকে যে কেটে ফেলেছে গো? 
নরোন্তম | স গেরো কেটে গেছে গিন্নি- এখন সিনি দাও- চন্দ্রহাস 

জলঙ্গান্ত বেচে! আমি তাকে নেমন্তন্ন ক'রে এসেছি, তুমি নাচ-- নাঁচিতে 

নাচতে তর্কারীতে হুন-ঝাল দাও! 

স্বন্দরী। এা, চন্্হাস বেচে আছে? (সন নেমন্তন্ন আসবে? কি 
রাধবো গে-কত রাধবো গে]? 

নরোভ্তম। শাকের ঘণ্ট, সুক্তো, মুড়িঘণ্ট, কুমড়োর ছোঁকা, ফুলবড়ি, 

আলুভাজা, আমির অন্বল, শেবপাতে দই-সন্দেশ__ 

ন্ন্দরী। গগো। এইবার আমার সত্যি সাতা নাচ পাচ্ছে যে গো-- 

নরোভিম | গিনি, হরি বলে তবে একবার নেচে নাও! বল, 

হরিবোপ--হরিবোপ-হরিবোল-হরিবোল-। নৃত্য 

গোপালের প্রবেশ 

গোপাল । (স্তরে ) হরিবোল- হরিবোল-হরিবোল--হরিবোল-- 

' নরোতম। তুই কেরে? 

গোপাল । এই আমি- নেমন্তন্ন এলুম ! শুধু আমি নই--আরও সব 

দলবল আসছে_বত লোক সব হৈ হৈ ক'রে নেমন্তন্ন খেতে আসছে। 

নরোত্তম। তার মানে? 
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গাপাল। কি জানি। কে তাদের নেমন্তন্ন করেছে! আমি খালি 

হাজার-ছুই কাঙালীদের ব'লে এসেছি! 

নরোম । ছু"হাজার কাঙালীা বলেছিস কিরে? এটা, ছুহাজার 

কিরে? সব্বনাশ, তই কোথাকার কে- এজ্যাঠীমী তোকে কে করতে 

বললে ? 

পাল । ছোটলোক ভদ্দরলোক নিয়ে ভাঙ্গার তিনেক হবে। 

সেকিরে? এ তিন হাজার লোক এ বেলা আমার 

বাড়া,হ পাতা পাভবে নাকি ? গিনি 

কুন্দরী। নাও, এইবার নাচ- হরিবোল হরিবোল কর-- 

নাল্তভম । সব্ধনাশ করলে ! গিনি, ঘরে চাবি দাও পালাই চল-- 

তিন হাজার লোক আমার বাড়ী খেতে আনবে- তার একটা যোগাড় 

নেহ_বাবস্থা নেহ-পালাহ চল! ছুট্ুলোকে আমায় জব করবার জন্তে 

এই সব করেছে! হ্যারে, ওই ট্োড়। ! তুই কার কথায় দ্ব'হাজার কাঙালী 

নেমন্তন করলিরে? এখখুনি বা, সব বারণ ক'রে আয়-_ 

চারশ । 

গোপাল । আমি কি জানি, এ কে রাজকুমার চক্তুহাস-সেইতো 
ধা সব করছে! তে কেবল দল পাকাচ্ছে-যাকে দেখতে পাচ্ছে তাকেই 

নেমন্তন্ন করছে--আমাকেও তো নেমন্তন্ন করেছে! 

নরোম | নেমন্তন্ন খাওয়াচ্ছি দাড়াও ! গিনি, আর রানাথরে যেতে 

হবে না রানা বন্ধ হাড়ীকুড়ি ঘৰ ভেঙে ফেল-_বাইরের দরজার একটা 

বিজ্ঞাপন দরে আসি-আজ অরন্ধন- রান্নাবান্না বন্ধ--আমরা কেউ 

বাড়ী নেই । কি সব্বনাশ--এক হ|জার ভদ্রলোক ছু হাজার ছোটলোক? 

বেরিয়ে ধা বাড়ী থেকে-চন্দ্রহাসটা বেয়াড়া ছেলে দেখছিতো। শিন্নি, প্রস্তুত 

হও-আজ তিন হাজার লোকের সঙ্গে আমাদের বুদ্ধ করতে হবে। 

গোপাল । বুদ্ধ হয় যুদ্ধ করবো 

নরোভ্তম । এই, মেরে পিঠের চামড়া তুলে দোবো- 
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গোপাল। এসো না, 1, এসো_-এই বুসি। দেখছো? ) 

নরোত্তম। গিনি, ছোড়ার তেজ দেখেছ--আমায় ঘুসি দেখাচ্ছে ! 

দেখবি একবার, কাণ ধ'রে তে শৃন্ঠে তুলে মামার বাড়ী দেখিয়ে দোবে!! 

স্রন্দরী। ওগো, ধর না, ছোঁড়াটাকে বাধ না--অখমি একবার ওর 

ভিরকুটা ঘুচিয়ে দিই! 
গোপাল । খবরদার বলছি, তোমার রান্নীঘরের হাড়ীকুড়ি সব ভে 

দোবো -আমি হাড়া খাবো 

নরোতম | এ'যা, হাড়ী ভাঙবে? দীড়াতে। দেখি 

সুন্দরী । হাড়ীখাবি? তবে বে মুখপোড়া 
( নরোত্তম ও সুন্দরীর গোপালকে ধরিবার চেষ্টা__ধরিতে গিয়া 
নরোম ও সুন্দরী পরম্পর পরম্পরকে ধরিয়া ফেলিল) 

নরোততম | ধ'রেছি-ধারেছি-- 

সুন্দরী । ছাই ধ'রেছ--এতো আমি-_- 

(গাপাল। ীভ্ 

হ। হ| হা হা হাধরা হলো না। 

ধর! পড়ি না তাই ধরতে পারে ন|॥ 

চোখ থেকে চন্গু কাণ।, হাতে ধরা নাইকে। জানা । 

পরেশ পাথর ঠেকলে লোন! তন্ব কিছু রাখ না॥ 

ধরে আছে মায়ার কায়া, 

নার ভাব তাই অর্থ জায়া, 

ধরেছ মায়াতে মায়৷ আমার ছায়া পেলে না ॥ 

গেপাল। অমন ক'রে চোখ রাঙালে কি হবে-_ আমার কিছুই 

করতে পারবে না! আমি দলবল ডেকে নিয়ে আসছি সব! ভাল ক'রে 

রানন[বাননা ক'রে না খাওয়ালে, রান্নাঘরে দুধ, ঘা, হাড়ীকুড়ি কিছু থাকবে 

না। [প্রস্থান । 
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সুন্দরী । মুড়ো খ্যাঙবা-_মুড়ো খ্যাউরা ভিজিয়ে রাখছি দাড়া__ 

[ প্রস্থান । 

নরোম | ব্যাপারটা বেশ পাকা রকম বোঝ। গেল না তো? চন্দ্রহাসকে 

আহ্লাদ ক'রে থেতে বলেছি ব'লে সে দুষ্টুমী ক'রে ছু-তিন হাজার লোক 
নিয়ে আজ এখানে বিদিকি শ্রী কাণ্ড করবে নাকি ৮” আমার বয়ে গেছে, 

আমি এ একজনের যোগাড় করবো-_শুধু চন্দ্রহাসের__আর কেউ পিভ্তেশ 

ক'রে আসে, মরবে উপোন ক'রে দাত ছিরকুটে_বিন] নেমন্তন্নে আসে 

কেন? আমার বয় গেছে খরচ ক'রে তাদের খাওয়াতে ! যিনিই আস্ুন, 

ধুলো পায়ে লপ্র-আমি নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করতে পারবো না। 

স্ত্রীলোক সাজিয়া মুগুর হস্তে কপিলের প্রবেশ 
কপিল। ওরে বাপরে বাপরে বাপরে! এ রকম বিপদে মানুষে 

পড়ে? ও মশাই, ও নরোভ্তম ঠাকুরমশাই ! এ হলো কি? আপনার 

কথায় মের়েমান্ুষ সেজে যে আরও বিপদের ওপর বিপদ! যখন শ্রীযুক্ত 
কপিল ছিলুম তখন দূর থেকেই লোকে বলতো বিয়ে করবো, এখন 
শীনতী কপিলা হয়ে দেশশুদ্ধ, লোক তেড়ে ছুটে আসছে বিয়ে করবো 
ব'লে! ঠাকুরমশাই, আমায় ক্ষমা করুন, চারিদিক থেকে সব আমায় 

বিয়ে করতে আসছে । 

নরোভ্তম। আসবে নাতো! কি? বেশ করবে আসবে - পাচশোবার 
আসবে! শুধু মেয়েমান্ুব সাজলে কি তোমার এতটা বিপদ হতো? এ 
দিকে মেয়েমান্ুষ সেজে ঘোমটা দিরে বসে আছ,তার ওপর দুটো মুণগ্ডর কি 
করতে কাদের ওপর চাপিয়েছ? হতভাগাহাদা কোথাকার! ওহে বোকচণ্ডী, 

লোকের অপরাধ কি? তাঁরা যতক্ষণ পেরেছে তোমায় শ্রীমতী কপিল! মনে 

করেছে) কিন্ত তোমার মুগডর দেখেই তারা বুঝে নিয়েছে যে, তুমি শ্রীযুক্ত 

কপিল-_স্তরাং এই বিপদ ? যদ্দি বাচতে চাও,এই মুগডর ছুটো ফেলে দাও 

_ভাল ক'রে ঘোমটা দিয়ে দাড়াও--এখানে কোন বিপদের ভয় নেই ! 

১৯ 
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কপিল। ঠিক বলেছেন মশাই, এটা কিন্তু আমার মাথায় আসেনি 

এই মুগ্ডরই আমার সর্বনাশ করেছে ! ছুত্বোর মুগ্ডর_ এই রহলো মশাই 

মুগুর-__এইবাঁর ঘোমটা টেনে দ্ীড়াই, কেমন? ওরা সব এলে আমায় 

বাচাবেন মশাই ! 

নরোত্তম | ঘোমটার ভেতর থেকে যদি আবার মুগ্ডর মুণ্ডর করে 

চীৎকার কর, তাহলে এ মুগ্ডর তোমার মাথায় ভাঙবো! 

কপিল । আপনি যদি এ-যাত্র! আমায় রক্ষা করেন, রাবণের হাত 

থেকে যদি সীতা উদ্ধার করতে পারেন, তাহ'লে ওগো বাল্িকী মুনি, 

তাহ'লে প্র জোড়া মুণ্ডর ঠিক লবকুশের মত আপনার ঘর আলো করে 
থাকবে_ আর মাঝে মাঝে আপনাকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মুগ্ডর নৃতা 

দেখিয়ে নৃত্য-জগত বিধ্বস্ত ক'রে দিয়ে যাবো । আপাততঃ কোন রকমে 

আমায় রক্ষা করুন, নইলে ওর আমায় বিয়ে করবে। 

নরোত্তম | আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার জন্যে না হয় ছু'একটা মিথ্যে কথ' 

বলবো ! তুমি নিশ্চিন্ত থাক--এখানে কেউ ঢুকতেই সাহস করবে না, তা 

বিয়ে! যদি কেউ আসে, বলবো-তুমি আমার স্ত্রী 

কপিল। এয, আমি আপনার স্ত্রী? 

নরোত্বম। আঃ, ঠ্যাচামেচি করো না-ঘোমট। দিয়ে দীড়াও-_ 

কপিল। হ্থ্যা হ্যা, সেই ভাল, বলবো আমি আপনার স্ত্রী-আমার 

বিয়ে হয়ে গেছে ! এই তবে ঘোমটা দিলুম--( ঘোমটা দিল ) ওঃ ঠাকুর- 

মশাই, এ রকম হৃদয়বল্লভ হয়ে কেউ আমায় রক্ষা করতে চায় নি! আক 

'আপনা'রই কপার আমি শ্রীমতী কপিল]! 

ঝ'ট। হস্তে সুন্দরীর প্রবেশ 

সুন্দরী | দল বেঁধে নেমস্তন্ন আসবে? কই আন্ুক না একবার দেখি! 

অ। মরগে যা, গাঁয়ের জোর নাকি? বঝেঁটিয়ে আজ বিদেয় করবো! সব! 
| 
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( কপিলকে দেখিয়া ) ওমা, এ আবার কে? কাদের মেয়ে বাছা! তুমি? 

বলি মুখে কথা নেই কেন গো? বলি বেড়াতে এসেছ না নেমন্তন্ন এসেছ? 
নূরাভূম | চিনি, ও কথা কইবে না_কোন জবাবও দেবে না! ও 

বিপদে পড়ে এখানে এসেছে! 

সুন্দরী । বিপদে পড়ে তোমার সঙ্গে কথ কইতে পারে, আর আমার 

সঙ্গে কথা কইতে দোষ? বলি ওগো একগলা ঘোমট। দিয়ে আর লজ্জায় 

কাজ নাই--কথা কও! 

কপিল ৷ আমার নাম শ্রীমতী কপিলা_-নরোভ্ভম ঠাকুরমশাই আমায় 

বিয়ে করেছে ! 

স্থন্দরী। কি করেছে ? বলি হ্যাগা,এ বলে কিগো- বিয়ে করেছ কি? 

নরোভন। এর একটা কারণ আছে, শোনো না বলি__ 

সুন্দরী । শুনবো কি? বিয়ে করেছ আবার শুনবো কি? বি ওরে 

এ ধুমাসো মাগী_ বলি কিসের বিয়ে রে? 

কপপিল। আমি ঠাকুরমশায়ের স্ত্রী! 

নরোত্তম। চুপ, কর শুয়ার ! 

কপিল। গালাগাল দেবেন না বল্ছি! আর চুপ, করবো কেন, 

আপনি তো আমার স্বামী 

নরোভ্তম | হ্যা, খুব বুদ্ধি তোমার 

্ন্দরী। তা এখন দাত খিচুলে কি হবে? আগে গড়ে পিঠে ঠিক 
ক'রে ঝাথতে হয়। ও হলো অবলা জাত, সত্যি বলবে না তো কি মিথ্যে 

বলবে? ওরে মিনসে, আমায় লুকিয়ে আবার বিয়ে করা হয়েছে! 

নরোত্তম | আরে না না, শোনো না বলি-_ 

সুন্দরী । শুনবো কি? বিয়েই কর আর যাই কর-মাগীকে আমি 

ঝৌঁটিয়ে বিদেয় করবো 

নরোত্বম | ও গিত্সি, মাথা ঠাণ্ডা কর! সব মিছে কথা-_মিছে কথা! 
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কপিল । না গো না, ঠাকুরমশাই আমার স্বামী 

সুন্দরী । গলায় দড়ি--গলায় দড়ি! একটায় মন ওঠে না, আবার 

দুটো? ওরে ও ঘোমটা শন্দরী, বেরো বেরো বাড়ী থেকে নইলে বোঁটিয়ে 

বিদেয় করবো 

কপিল। ঠাকুরমশাই, এ কি রকম ব্যবস্থা? এরকম তো কথ! ছিল 

না-ব্যাট! মারলে চলবে কেন? একি চালাকি নাকি? কই গোবদ্ধন 

বানান কর দেখি? 

স্তন্দরী। মার ঝাঁযাটা_( বাযাট। প্রহার ) 

কপিল। কি করছেন ঠাকুরমশাই, আমায় রক্ষে করুন না 

নরোত্তম | গিনি- গিনি 

সুন্দরী । সরে যাও বলছি-_ছেড়ে দাও বলছি-__ 

নরোত্তম | সব্বনাশ করলে! আরে ও শ্রীমতী কপিলা নর-_ 

স্থন্দরী। তবে ও ঘোমটার ভেতর কে! এই বাঁযাটায়-_( প্রহার ) 

কপিল । ওরে বাবা! আচ্ছা একি রকম ব্যবস্থা? গোবদ্ধন বানান 

জানে না অথচ ঝঁযাটা মারছে-__ 

সুনদরী। খোল্--ঘোমটা খোল্-_ 
কপিল। আ-আ|-( রোদন ) 

সন্দরী। ওম] একি, এ কাদে কেন? 

কপিল। কাদে কেন- ঝা্টাট! মারছে কেন? 

সুন্দরী । বেশ করেছি-_-আবার মারবো-_ 

কপিল। ও ঠাকুরমশাই, এ কি ! এ গোবদ্ধন বানানকেও ভয় করে 

না-_-এতো মহাবিপদ--আপনি বারণ করুন না! 

নরোতম। ওরে বাবা, তোর চেয়ে এখন আমার বিপদ বেশী! ব্যাটা 
এখন কুরুকুল থে সে চলেছে তাই-__নইলে আমার আর রক্ষে ছিল না। ও 

গিন্লি, ভয় নেই--ও তোমার সতীন নয়--ওট! নন্দলালের বেট! কপিল। 
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কপিল। যা, নন্দলালের বেটা! কপিল__ 

সুন্দরী । নন্দলালের বেটা কপিল? তা একি ঢউ.? 

নরোত্তম । আর টউ২ বিয়ে করবার ভয়ে মেয়েমানুষ সেজেছে-__ 
অবন্ত আমার মন্ত্রণাতেই সেজেছে! কিন্তু হতভাগাটা শেষে আমার 

বাড়ীতে এসে এ কেলেঙ্কারী করবে তা কি জানি? কপিলরে, কিছু মনে 
করিস্নি বাপ! 

ক'পল। দাঁও_আমার মুগ্ডর দাও! (মুগুর তুলিয়া লইল ) 
সন্দরী। আহাহা, কি ব্যবস্থা ! তোমারও যেমন বুদ্ধি, ওরও তেমনি 

বৃদ্ধি! কপিল, বিয়ে যদি না করিস্ তো৷ আমার বৃদ্ধি নে ! 
কপিল। হ্যা, ঠাকুরমশায়ের বুদ্ধিতে ঝাঁযাটা হলো, এইবার আপনার 

বুদ্ধিতে মাথার লাঠি পড়ক আরকি! আর আমি কারো কথা শুনছি 
না এই মুগ্ডর দিয়ে টিট করবো সবাইকে ! তাই কি আপনাদের একটা 
আক্কেল আছে? মেয়েমান্ুষই হোক আর বেটাছেলেই হোক,একটা লোক 

যে বাড়ীতে এলো» নিজের স্ত্রীই হোক, নন্দলালের বেটাই হোক, আর 

সতীনই হোক--একজন যে বাড়ীতে এলো, তাকে শুধু ঝর্টাটাই মারতে 

হয়, জলটল খাওয়াতে নেই বুঝি? 

স্রন্নরী | তা একথা! বলতে পার--বঝ্যাটা মারবার পর খাওয়ালে দোষ 

হর না বটে! কপিল, এসো, চান ক'রে ছু”টা খেয়ে যাও_-এ বাপু একটা 

স্থন্দর মীমাংসা হয়ে গেল! [প্রস্থান । 

নরোভ্তম। বাপ আমিও বাঁচলুম! মাথার ওপর দিয়ে একটা ঝড় 

বয়ে গেল! এ রকম বিপদে মানুষে পড়ে! চল, পাতা পেতে আমার 

শ্রা্ধ করবে চল-_ 

কপিল। আপনার বুদ্ধি আমার চেয়ে কম! 

নরোত্তম | চের হয়েছে,আর জ্যাঠীমো করতে হবে না_এখন চল-_ 

[ উভয়ের প্রস্থান । 
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নগর উপকণ্ঠ__হরিমন্দির 

দধিমুখ 

দধিমুখ। ক্ষ্টির এ মহারলভূমে 
ক্গীণপ্রাণ ক্ষুদ্র সে মানব-যাঁরা কথায় কথায় 

ঝাঁপ দিয়ে মরণের কোলে ধ্বংস হয়ে যায়, 

জীবন পধ্যন্ত বিস্ময় পুরিত চিতে-_ 

কত গুঢ় তত্ব নিয়ে ক'রে যায় মহা অভিনয় । 

রূপান্তর হ”য়ে অনন্ত এ অভিনয় স্থানে 

আমিও যে করি অভিনয়! 

দেখে যাই হাতে ল"য়ে 

জীবন দর্পণে সেই জীবনের ছায়া। 

আমি চিকিৎসক-_তাই মহাস্থষ্টি যন্ত্রে 

মহামন্ত্রে আমি অভিনেতা--আমি চিকিৎসক ? 

[ ভ্রুতপদ্ে ভীতত্রস্ত সাগরের প্রবেশ ] 

কে-কে? জীবনের কাঁধ্য শেষ করি 

আপিয়াছ বুঝি মরণের তীরে? 

সাগর । আমি লুকুবো--আমায় ধরতে আসছে ! 

দধিমুখ। কে? স্বয়ং যমরাজ বোধ হয়? 

সাগর | না, কলিঙ্গ__নন্দলাল-- 

দধিমুখ। তুমি তাদের হাত থেকে বাঁচতে চাও? 

সাগর। হ্যা, রাজরাণী আদেশ দিয়েছেন তাদের, আজ আমার 

ছিনমুণ্ড নিয়ে যেতে !* আমি কারাগারের জানাল৷ ভেঙে পালিয়ে এসেছি 
- আমায় ধরতে আসছে! 
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দুখ | স্থ্যা, এইবার তারা ধরবে । এতদিন ত তার 1 তোমায় ধরতে 

পারেনি তুমিই তাদের ধরেছ-_তাদের মাথায় চড়ে নেচ্ছে! তুমি 

সাগর, আমি তোমায় জানি! তুমি এই কৌগ্ডিল্যের রাজাকে বিষ খাইয়ে 
মেরেছ--তার পুত্র চন্ত্রহাসকে কাটতে চেয়েছ_-তারা ধরবে না তোমায় 

_ তোমার মুঞুটা ছিড়ে নেবে না তোমার ধড় থেকে? 

সাগর । আমায় একটু লুক্তে দাও-আমি জ্ঞান পেয়েছি_দষ্টি 
পেয়েছি ; আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো--তুমি আশ্রয় দাও এই মন্দিরে_- 
নইলে ওরা আমায় বধ করবে! 

দধিনুখ | কি বললে? তুমিজ্ঞান পেয়েছ? দৃষ্টি পেয়েছ? প্রায়শ্চিত্ত 
করবে ? 

সাগর | হ্যা, বদি প্রয়োজন হয়, নররূপী পিশাচ এ ধৃষ্টবুদ্ধির বঙ্ষরত্ত 
পান করবে: ! মহাপাপীর আজ চক্ষু খুলে গেছে--সে আজ পুণ্য নদীতে 
অবগাহন ক'রে পাপমুক্ত হ'বে ! 

দধিমুখ | একি সত্য? না প্রাণভয়ে আজ আত্মরক্ষার কৌশলজাল 
বিস্তার করছো ! | 

সাগর | নানা, আমাধু বাচাও_তুমি যেই হও-_ তুমি ভিক্ষুক 
নও-_তুমি দেবতক্ত গ্রকুত মানুষ__আগায় রক্ষা কর-__লুকিয়ে রাখ! 

দর্ধিুখ । উত্তম, এ ভাঙা বুকে তবু আমি অভিনয় করবো সাগর ! 
অনন্ত কাঁলের কবলে সব ধ'রে দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে আজ আমি 
অভিনেতা ! ভগবানের রঙ্গমঞ্চে দাড়িয়ে সাগর আমি আশয় দিচ্ছি-_ 

আজ জীবন দিয়েও আমি তোমার গ্তাঁণ রক্ষা করবো! সাগর, এই কি 
তোমার সেই মুখ, থে মুখে একদিন বিষের খেল! খেলেছিলে হাসির 
ভঙ্গিমার ? দ্বেখি, দেখি, ভাল ক'রে আমায় দেখতে দাও-_ 

কলিঙ্গ ও নন্দলালের প্রবেশ 
কলিঙ্গ। কই, কোথায় গেল সাগর ? এই যে, মন্দিরে লুকিয়ে প্রাণ 

বাচাবে? সাগর, এই দেখ তোমার মারণ অগ্তর-_ 
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নন্দলাল। স;রে যাঁও প্রভু, আমি লাঠি দিয়ে ওকে একটু তুলোধোনা 
ক'রে হাতের সুখ করি ! আমার অনেক দিনের আশা-ও অনেক রক্ত 

খেয়েছে_-মনে করেছে কাঁক বুঝি সবাঁর মাংস খাঁয় আর কাকের মাংস 

কেউ খাঁয় না! ও কত বড় সাগর আজ আমি দেখবো-দাঁগর শুকিয়ে 

আজ ডোবা করে ছেড়ে দোবো ! 

দধিমুখ। সাগর আমার কাছে আশ্রয় চেয়েছে, অমি তাঁকে আশ্রয় 

দিয়েছি ! 

কলিঙ্গ। তাঁর অর্থ? সাগর তোমাকে এই মন্দিরে প্রবেশ করতে দেয় 

নি-চোর ব'লে প্রহার করেছে-আজ সেই সাগরকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ? 

দধিমুখ | হ্যা, আমি আপনার করুণায় মন্দিরে স্থান পেয়েছি- 

সাগর তা জানে-সে বন্দী-_ কারাগার থেকে পালিয়ে এসেছে-_তাঁই 
বিপন্ন হয়ে আমার আশ্রয়প্রার্থী। 

কলিঙ্গ। তা হয় না ভিক্ষক-আর তোমার কি ক্ষমতা আছে 

সাগরকে আশ্রয় দেবার? তুমি একটা ভিক্ষুক-_আর এ রাঁজরাণীর 

আজ্ঞ।__সাগরের ছিন্নমুণ্ড চাই-- 
দধিমুখ । না, সাগরকে আঁমি বাচাঁবো ! 

নন্দলাল। এ তো বড় মজার লোক দেখছি প্রভূ! সাগর ওর 

মাথায় লাথি মারে আর ও সাগরকে বুক দিয়ে বাচাতে চায়! অথচ ওর 

এতটুকু ক্ষমতা নেই সাগরকে বাচাবার! তুমি কি রকম লোক হে? 

গায়ের জোরটা থাক আর না থাক মুখের তোড়টা খুব আছে ! সাগরকে 
বাচাবার তুমি কেহ্াা? 

দধিমুখ | তোমার যদ্দি সাগরকে হত্যা করবার ক্ষমতা থাকে, তাহ'লে 

সাগরকে বাচাবার ক্ষমতা আমারও আছে! 

কলিঙ্গ। নন্দলাল, এই ভিক্ষুককে আমিই এই মন্দিরে আশ্রয় 

দিয়েছি__আহাধ্যের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি--এঁ সাঁগরের হাঁত থেকে 
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আমিই ওকে বাচিয়েছি, ধরি অধন্ম পানে, এত প্রবল যে আমারি 
আশ্রিত এ ভিক্ষুক আমারি বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত ! কোন কথা নয় নন্দলাল 
হটিয়ে দাও ভিক্ষুককে--টেনে নিয়ে এসো সাগরকে ওর পদাঁশয় হ'তে! 

নন্দলাল। সাগর, ভাল চাসতো ভিখিরীর পা ছেড়ে সরে আয় 
এখানে-_নইলে মাথার খুলি আর আস্ত থাকবে না তোর ! আঁর তুই যে 

ভিখিরীর পায়ের তলায় পড়ে আছ্িস-:ও তোকে বাঁচাতে পারবে ? কে 

ও? আমরা থাকতে দিয়েছি তাঁই থাকে, থেতে দ্রিই তাই খায়। ও 

তোকে বাচাবে? 

সাগর | নন্দলাঁল, আমায় বাঁচাও! কলিঙ্গ, আমায় রক্ষা কর-- 

আমি মানুষ হবো-ধর্মের জয়ধবজা ধ'রে আমি পুথিবী বক্ষে নূতন ক'রে 
পা ফেলতে শিখবো 

কলিঙগ। স্তব্ধ হও, বরং বনের একটা পশু মানুষ হ'তে পাবে, কিন্ত 

মানুষ পশু ভ'লে আর শত চেষ্টাতেও মনুষ্যত্ব ফিরে পায় না-বথন ফিরে 

পায়, তখন তার অস্তিত্ব থাকে না! আর মনুষ্যত্ব চেয়ো না সাগর-_ 

সব্বংসহ] পৃথিবীর বুকে ধন্মের ধ্বজ! তুলে ধরে ধরিত্রীর বুকথানা আর 

কলখ্ত করো না! পৃথিবী বাথিতা, মন্ীহতা, তৃবিতা তাঁকে দিতেই 

হবে তোমার তপ্ত রক্ত--সে চায় না তোমার চোখের জল-চীয় বুকের 

রক্ত । নন্দলাল, নিয়ে এসো সাগরুকে-__ 

নন্দলাল । সাগর, এইবার বুঝে দেখ, সঙ্ঞানে মরবার পুর্ধে বুকের 

ভেতরটা কেমন করে! (সাগরকে ধরিতে গেল) 

সাগর | না-না, নর্দলাঁল, আমায় ছেড়ে দাও-- আমায় বাঁচতে দাও 

দধিমুখ | ছেড়ে দাও--সাগরকে পাবে না আমার হাত থেকে 
তাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না 

কলিঙ্গ। তোমারও নিস্তার নেই ভিক্ষুক । নন্দল!ল, এই বিশ্বাস- 
ঘাতক ভিক্ষুককে মারতে মারতে মন্দির থেকে বাঁর ক'রে দাও! 

দধিমুখ। সাবধান-_ 
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সন্দলাল। | তবেরে র পাজি, যার খাও ভা চোখ রাডাবে £ তোর 

চোখ রঙিনীর নিকুচি করেছে-_ 

দধিমুখ | কাছে এদো না দূরে দীড়ায়ে স্পদ্ধী দেখাও-_ 
কলিঙ্গ। কোন কথা নয়_-রক্তের আত বইয়ে দাও নন্দলাল-_ 

দধিমুখ। কার আছে সেক্ষমতা? 

কলিঙ্গ। আমার! সামান্ত ভিক্ষুক তমি-তোমারি কি শক্তি 

আছে আত্মরক্ষা করবার ? 

দধিমুখ | শক্তি! মন্দিরের এ ভগবান-_ 

কলিঙ্গ। ভগবান নাই-_ 

দধিমুখ। ভগবান আছে-__সত্য ডাকের প্রত্যেক শব্দে তাকে মৃন্তি 

পরিগ্রহণ ক'রে সামনে এসে দীড়াতে হবে। ভগবান সত্য-- ভগবান 

সত্য-- ভগবান সত্য-__ 

কলিঙ্গ। ডাক তোমার ভগবানকে ! যদি সতা হয়, সে সত্যের 

বারণায় আমরাও সান ক'রে শুদ্ধ হবো । নইলে মিথ্যা ঘোষণা করতে 

সাগরের রক্ত হবে তার কলঙ্ক চিহ্ন । 

নন্দলাল | মার-_মার--মার-_ 

দধিমুখ | বিশনাঁথ ! 
চক্রহস্তে প্রথম কৃষ্ণমৃত্তির আবির্ভাব 

প্রঃ কৃষ্ণ । আছি_আছি-_ 

দধিমুখ | বিশ্বনাথ-_বিশ্বনাথ-__ 

চক্রহস্তে দ্বিতীয় কৃষ্ণমূত্তির আবির্ভাব 
দ্বিঃ কৃষ্ণ । সত্য-সত্য-_সতা-_ 

দধিমুখ । বিশ্বনাথ! জাগৃহি_-জাগৃহি-_ 

চক্রহস্তে তৃতীয় কৃষ্ণমণ্তির আবির্ভাব 
তুঃ কুষ্ণ। সিদ্ধ হও-_সিদ্ধ হও-_ 
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দধিমুখ | মুক্তি দাও-_মুক্তি দাও__মুক্তি নাথ-_ 

চক্রহস্তে চতুর্থ কৃষ্ণমূত্তির আবির্ভাব 
চঃ কৃষ্ণ | যুক্ত হও-_মুক্ত হও__ 

কলিঙ্গ। একি, ভিক্ষুক__ ভিক্ষুক! নিরস্ত হও__সম্বরণ কর 
তোমার আকাশকে মাটীতে টেনে আনবার আকুল আহ্বাঁন__আমি অক্জ্ 
ফেলে তোমার পায়ের তলায় মস্তক অবনত করছি-_ মুক্তি ভিক্ষা করছি 
তোমার অভিনব স্বষ্টির পদতলে । 

দধিমুখ | সাগর! আজ আমার অযৃত বাহু--অকুতোঁশক্তি ! আমি 
ব্হ্মা--আমি বিষু-আমি মহেশ্বর ! আমি স্ষ্টি--আমি স্থিতি--আমি 
প্রলয়--ধ্বনিত হচ্ছে বাতাসে--একমেধা দ্বিতীয়! দেখ, দেখ কত 
বড় আশ্বা-জাগিয়ে তুলেছি আমার হরিমন্দিরের বিগ্রহকে ! এইবার 
দেখবো গিয়ে মায়ের মন্দিরে মায়ের বিগ্রহ জাগ্রত কি না__পাষাঁণ্রে প্রাণ 

সর্শার করবো- আয় দেখবি আয়_ 

গীতকণ্ে সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ 
সিদ্ধেশ্বরী । গীত 

বল জাগুহি জাগৃহি ভজনে | 
জাগিবে জননী ধ্যানে মহ! আকর্মণে ॥ 

শতর্দলে জাগে মা, 

অন্যথা হবে না, 
যোগীর সাধনা কর গিয়ে যোগাসনে ॥ 

[ সিদ্ধেশ্বরী দধিমুখের হাত ধরিয়া ও দধিমুখ সাগরের হাত 
ধরিয়। চলিয়া গেলেন__ পশ্চাতে কৃষ্থমুণ্তিগণের প্রস্থান | 

কলিঙ্গ। নন্দলাল! 
নন্দলাল। একি দেখলুম প্রভু? 
কলিঙ্গ। মহাপুজার অনুষ্ঠানে দেব-দেবীর ইঙ্গিত মাত্র! চল শুদ্ধাচারে 

আমর] মন্দিরে মন্দিরে পুজার আয়োজন করি! এ আমাদের পরাজয় 
নয়__সাধনায় অজ্জিত আকাশ-ঝর! দেব-দেবীর আশীর্বাদ ! 

[ উভয়ের প্রস্থান । 



পর্চম অহ 

শ্রশম গন্ডাক্ক 

উদ্মান-_কুীবেদী 

বিষয়া ও চন্দ্রহাস 

চন্্রহান | বিষয়া, তোমার দাদা মদনকুমার কোথা? 

(বিষয়া। ভয় নেই, দাদা এখন আসবে না_এসো না-আমরা 

মনের মিল ক'রে কথা কই-গল্প করি-- 

চন্ত্রহাস। সেটা কি তোমার পক্ষে দোষের নয় বিষয়? 

বিষয়া। কেন, তুমি যুবক--আমি যুবতী বলে? 
চন্দ্রহাস| হ্যা বিষয়া, এই সংসারের নিয়ম! সংসার প্রকৃত বন্ধু 

দিতে চায় না--প্ররৃত মিলন দেখতে চায় না; য| পাওয়। থায় তা কেড়ে 

নেয়, যা কেড়ে নেয়, তার পরিবর্তে দিয়ে যায় জীবন ভাগারে শুষ্ক মরু- 

ভূমির বন্ত্রণা_-সংসার ভালবাসে পিপাসিতের আর্তনাদ শুনতে! 

বিষয়া। তুমি পার না-এমন সংপারকে পায়ের তলায় দ'লে পিষে 
ফেল্তে ? 

চন্দ্রহাস। তাতে লাভ কি? 

বিষয়া। তাতে লাভ-চক্রবাক চক্রবাকী মনের আনন্দে ত'দের 

জীবনগতি নিয়ে খেল! করবার অবসর পাবে! 

চন্ত্রহাস। সংসারে তাদের ঘবণা করবে! 

বিষয়া। তার! যদি ঘ্বণা পায় সংসার ত্যাগ করবে। 

চন্ত্রহাস। মহাশুন্তেও তাদের আশ্রয় নেই! সেখানেও সংসারের 
অভিশাপ নিশ্বাসের ধুমাগরি দিয়ে পুড়িয়ে মারবে-মৃত্যু অনিবাধ্য। 



প্রথম তু 2. ভিতর উল 

বিষয় | সেও ৪ সখের মরণ-ছু গ্রাণ বন্ধুর ম মত চ গল! সা জড়িয়ে ম মরতে 

পাঁরবে-_-উপর থেকে ঝরে পড়বে তাঁদের মরা মাথায় মিলনের যৌতুক 

--ভগবানের আশাব্বাদ । 

চক্ত্রহাস। তেমন প্রিয়া জগতে আছে” 

বিষয়! । তেমন প্রিয় যদি জগতে পাওরা যায়। 

চক্ত্রহাঁস। বিষয়, তথাপি সে ভগবানের অভিপ্রায়! কামনা কর-- 

কামনায় সিদ্ধ হও। এখন বাঁও, মণ্নকে একবার ডেকে দাও আমার 

বিশেষ গ্রায়োজন- তোমার পিতার পত্র আছে। 

বিষয়া। ডেকে দিচ্ছি, তুমি বেদীকায় বিশ্রাম কর! [প্রস্থান । 

চন্্রহাস। ইচ্ছা করে মিশিয়ে দিই আমার প্রাণখানি এই সরল- 

প্রাণ! কোমল কলিকার সঙ্গে! সংসার উদ্যানের পবিত্র কুস্ম_ এ কুসুম 

জানি না কার বাসর-সঙ্গিনী হবে। (বুকের উপর একখানি পত্র রাখিয়! 

শয়ন ও নিদ্রাকর্ষণ ) 

গীতকণ্ে প্রজাপতির প্রবেশ 
প্রজাপতি । লীত্ডি 

এই ফুরফুরে হাওয়ায় প্রিয়ার প্রিয় শয়নে। 

অঙ্গে বহে মিলন গন্ধ সন্দেহ নাই মিলনে ॥ 

বাতাসে বয় অমিয়, 

ওগো! প্রিয়া ওগে। প্রিয়, 

মালায় মাল! বদল দিও সঙ্গ হুখ বরণে ॥ 

[ প্রস্থান 

বিষয়ার প্রবেশ 

বিষয় । কই, দাদাকে দেখতে পেলুম না! তোমার পত্রখানি আমার 

হাতে দিয়ে যাও! একি,কুঞ্জবেদীকায় ত্িপ্ধ বাতাসে চন্দ্রহাস ঘুমের কোলে 

অঙ্গ ঢেলে দিয়েছে! চন্দ্রহাস- চন্ত্রহাস! কি আশ্র্যয, দিনের বেলায় 

এত ঘুম? না-_না, বুঝি ক্লান্ত_বুকের ওপর পত্রখানি রেখে ঘুমিয়ে 
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পড়েছে ! ! প্রথানা « পড়ে দেখি__আমার বড় কৌতূহল হ! হচ্ছে! (চ চন্্হাসের 

নিদ্রাবস্থায় তাহার বক্ষের উপর হইতে পত্রথানি তুলিয়া লইয়! পড়িল ) 

একি, এ যে চন্দ্রহাসের মুতু।র আদেশ । পিতা এখনো নিরন্ত নন-_ 

এখনো শান্ত নন? চন্ত্রহাসের হাত দিয়ে দাদাকে পত্র পাঠিয়েছেন-__ 

শিপন, তুমি পিতৃভক্ত সন্তান--তাই আমার আদেশ--চন্দ্রহাস তোমার 

নিকট উপস্থিত হ'বা মাত্র তাহাকে বিষ দাঁন করিবে |” না না, 

মন্মান্তিক দাহন এই পত্রে? এ পত্র ছি'ড়ে টুকরো টুকৃরো ক'রে ফেলে 
দিই। না, তাই বাকেন? মা'র মুখে শুনেছি--মানুষ গড়ে ভগবান 
ভাঙে-_মানুষ ভাঙে ভগবান গড়ে! তেমনি এই বিষের পত্র অমুত দান 
করবে ! পিতা শত্রুতা ক'রে যতখানি নিদর চঞ্জহাসের প্রতি-__আমি ঠিক 

ততখানি সদয় তার প্রতি তাকে মিত্রতার বাঁধনে বেধে রাখতে । ভক্তিমান 

প্রহলাদের বিষের পাঙ্জ অমুতে পরিণত হয়েছিল, তেমনি এই বিষের পত্র 
অমৃতে পরিণত হবে ! দেখে যাও পিতা--তোমার অমোঘ শক্রতার চরম 
পরিণাম! চোখের জলে ভেজা এই কাজল কালিতে কুস্থম-বৃস্তের 

লেখনীতে এই বিষ বিষয়ার পরিণত হলো ! ( পত্রে “বিষ' স্কানে “বিষয়? 

লিখিয়! দিল একটা কাঁঠিতে চোখের কাজল লইয়!) এইবার পড়ি পত্র- 
খানা-_“মদন, তুমি পিতৃতক্ত সন্তান তাই আমার আদেশ- চন্দ্রহাস 

তোমার নিকট উপস্থিত হ'ব| মাত্র তাহাকে বিষয়! দান করিবে !” ঠিক 

হয়েছে, পত্র যেমন ছিল থাক--আমি চলে যাই-_ 

[ চন্দ্রহাঁসের বক্ষের উপর পত্র রাখিয়! প্রস্থানোগ্যত । 

মদনের প্রবেশ 

মদন | বিষয়া, কি পত্র এনেছিল চন্ত্রহাস? কোথায় সে? 

বিষরা। তোমায়-ডেকে ডেকে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে কুঞ্জবেদীকার 

খ্ুমিয়ে পড়েছে-তুমি ডাক না 
মদন। চন্দ্রহাস-চন্দ্রহাস-- 
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সন্ত্রহাস। কে মদন? এসে: ভাই, তোমায় প্রয়োজন! তোমার 
পিতা এই পত্রথানি পাঠিয়েছেন ! ( চন্দ্রহাস মদনকে পত্রথানি দিল ) 
আর কাউকে দেবার নিষেধ ছিল, ভাই দিই নি কাউকে-_নতুবা মারের 
কাছে 'কম্থা বিষরার কাছে পত্র রেখে চ'লে যেতে পারতুম। 

মদন। (পত্র পাঠাণ্ডে) চন্ত্রহাস! পিতা এই পত্রে আজ অপুবব 
সৌজন্ট দেখিয়েছেন ! যা কল্পনারও অতীত তাই আজ সত্যে পরিণত 
হলো! তোমার প্রতি তার সকল শক্রতার স্মৃতি এই একটিমাত্র কীস্ঠিতে 
সকলের বুক থেকে মুছে যাবে! চন্ত্রহাস, পিতার এ মহৎ অভিপ্রায় সিদ্ধ 
হোক! পিতা পত্রে লিখেছেন--“চন্ত্রভাস উপস্থিত হ'বা মাত্র তাহাকে 
বিষয়া দান করিবে!” এসো চন্দ্রহাস, ধর আমার ভগ্মীর কর__আজ 
হতে বিষয় তোমার সহধন্মিণী_তুমি আমাদের পরম আত্মীষের স্তান 
অধিকার করলে! ( বিষয়াকে চন্ত্রহাসের হাতে দিল ) 

চঙ্্রহাস। মদন, একি সত্য ? সংসার পরিত্যক্ত হতভাগ্য দরিদ্রের পক্ষে 
এ ফে বিজ্রপের কশাঘাত ! এ সম্পূর্ণঅযোগ্যের করে তোমার ভগীদান সঙ্গত 
হয় নি--তোমার পিতার সহস| এই অনুগ্রহ প্রদর্শনের করণ বুঝলুম না। 

মদন । আমি কারণ জানি না, ধনী-দরিদ্র জানি না; জানি মাত্র 
আমি পিতার আদেশ-পত্রের সম্মান রক্ষা করেছি--এই ভবিতব্য ! যাও, 
তোমার মাকে প্রণাম দিয়ে এসো, তিনি শুনলে আনন্দে আশীর্বাদ 
করবেন! | চন্ত্রহাস ও বিষয়ার গস্থান ] চমত্কার! পিতার এ আকস্মিক 
পরিবস্তনে আজ ভগবান পর্যয্ত মুগ্ধ হ'য়ে সংসারে তার হাসির ধারা বর্ষণ 
করবেন । 

ৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ 
ষটবুদ্ধি। মদন! আমার আদিষ্ট কার্য সম্পর? 
মদন | হ্যা পিতা, সব্বতোভাবে। 

ধষ্টবুদ্ধি। চন্ত্রহাস মৃত? 



২৯৬৬ চত্ক্রহা তন | পঞ্চম অঙ্ক 

মদন। সেকি পিতা? পত্রেতে। সে আদেশ ছিল না? 

ৃষ্টবুদ্ধি। ছিল না? কি করেছ মূর্খ? পত্রে লেখা ছিল-_“চন্দ্রহাস 

উপস্থিত হ'ব! মাত্র তাহাকে বিষ দান করিবে” 

মদন। না পিতা, পত্রে লেখা ছিল-_“চন্দ্রহাস উপস্থিত হ"বা মাত্র 

তাহাকে বিষয়] দান করিবে ।” 

ৃষ্টবুদ্ধি। বিষয় দান? বিষ নয়? কই? পত্র দেখি! (মদনের হাত 

হইতে পত্র লইয়া পড়িয়! ) হ্যা-_বিষয়া-কিন্ত বিষ, বিষয়া হলে কি 

করে? আমি লিখেছিলাম বিষ-_ 

মদন। তাহ'লে ভগবান স্বয়ং নিজের হস্তে লিখেছেন বিষ! ! 

ষ্টবুদ্ধি। এতদিন ভগবানকে ছাপিয়ে এসে আজ ভগবান আমার 

উপর ছাপিয়ে যাবে? উত্তম, তাই হোঁক-_চন্ত্রহাসকে বিষয় দান সত্য 

হোক! তুমি যাও, চন্ত্রহাপকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দা । 

০. 

চন্দ্রহাস ও বিষয়াকে লইয়া সাধনার প্রবেশ 

সাধনা । চন্দ্রহাস এখন আর এক] আসবে না মহারাজ! তোমার 

অন্কুকম্পায় দে বিষয়ার হাত ধ'রে এসে দীঁড়িয়েছে তোমায় প্রণাম 

করতে ! তাদের আশীর্বাদ কর ! (চন্দ্রহাস ও বিষয়! প্রণতঃ হইল ) 

ৃষ্টবৃদ্ধি। নানা, আমার আশীর্বাদ কাধ্যকরী হবে না-_আগে 
কালীমায়ের মন্দিরে, চন্দ্রহাস তুমি এক! গিয়ে প্রণাম ক'রে পুষ্প-পত্র 

নিয়ে এসো, তারপর আমার আশীর্বাদ ! যাঁও-_যাঁও-_বিলম্ব করে! না৷ 

_-শুভ মুহূর্ত অতিবাহিত হয়ে যায়- আমি আশীব্বাদ করবো-_ 

চন্ত্রহাস। যোগ্যজনের আশীর্বাদ আমারও কামনার! মায়ের চরণে 

প্রণাম দিয়ে কামনা ক'রে আসবো-আমার প্রাপ্য আশীব্বাদ ও 

যৌতুকের দাবী নিয়ে-_ প্রস্থান 
মদন। পিতা, আদেশ করুন, আমিও চন্দ্রহাসের সঙ্গে ধাই-_ 
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ৃষ্টবুদ্ধি। না, দীড়াও, মহিষী, তুমি বিষয়াঁকে নিয়ে যাও--আমি 

এই উদ্যানে একাকী থাকবো 

সাধনা । যোগ্যজনে কন্তা দান ক'রে এখনো তুমি হাসতে পারছো 

না স্বামী-_এখনেো কি সন্দেহ রেখেছ? ভাবছ বুঝি একট! নিঃম্য 

ভিখারীর হাতে কন্ত| দান করেছ? ষর্দি এই ধারণাই থাকে, তবে কেন 

আদেশ দিলে মহারাজ-_কন্তাঁকে চন্ত্রহাসের হাতে সমর্পণ করতে ? 

ৃষ্টবৃদ্ধি। আমি আদেশ দিই নাই, আদেশ দিয়েছে ভবিতব্য | 

সাধনা । তবে আর দবন্দেহ রেখো না! তোমার সকল শক্রতা 

পরাজিত হয়েছে ভবিতব্যতার কাছে, এই মহাবাক্য স্মরণ ক'রে হাসতে 

শেখো- নইলে শান্তি পাবে না - প্রায়শ্চিত্ত হবে না 

| [ বিষয়াকে লইয়! প্রস্থান । 

ৃষ্টবুদ্ধি | মদন, সাগর কোথা ? | 

মদন। সে কারাগার ভেঙে পালিয়েছে | 

ৃষ্টবুদ্ধি। পালিয়েছে? মদন, সাগরকে আমার চাই-_তাকে প্রয়োজন! 

াও_যাও, খুজে দেখ তাকে_কি থাক, আমিই দেখছি-_ [প্রস্থান । 

মদন । সাগরকে প্রয়োজন ? পিতা তাহলে এখনো প্রক্কৃতিস্থ ন'ন-_ 

নিশ্চয় চন্ত্রহাসের হাতে বিষয় দানে তার ইচ্ছা! ছিল না- তিনি “বিষ, 

লিখতে লিখেছেন “বিষয়” ! চন্দ্রহাসকে এক! মন্দিরে পাঠানো এ তার 

জীবন বিনাশের হয়তো একটা কৌশল মাত্র! আমার সন্দেহ হচ্ছে__ 
চন্দ্রহাসকে ফেরাতে হবে কালীমায়ের মন্দির যাত্রার পথ থেকে-_ [প্রস্থান । 

কলিঙ্গের হাত ধরিয়। ধৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ 
ৃষ্টবুদ্ধি। কলিঙ্গ, এতদিন আমার শক্রতা ক'রে এসেছ-_-আজ একটা 

মিত্রতার কার্য কর ! আমি চক্তররহাসের করে বিষয়াকে সমর্পণ করেছি 

আজ আমার আনন্দের সীমা নেই! আজ আমি পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত 

করবো--মায়ের পূজা পাঠিয়েছি কালীমন্দিরে । তোমার কার্ধ্য-_যাকে 
১২ 
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তুমি মন্দিরে প্রণাম করতে দেখবে, তার ছিন্নমুণ্ড নিয়ে আনবে ! আমি 

রাজ্যের কল্যাণে বলিদান দিয়ে নিজের প্রায়শ্চিত্ত করবো । 

কলিঙ্গ। আপনার এ পরিবর্তনে আমি আনন্দিত; কিন্তু ছিন্মুণ 

নিয়ে আবার ঘাতক আমি নই! কিন্বা তাও সম্ভব হ'তে পারে বদি 

যোগ্য বলি আমার সম্মুখে দেখতে পাই ! 

ৃষ্টবদ্ধি। তুমি না পার আর কাউকে আজ্ঞা দাও! 

কলিঙ্গ। না মহারাজ ! বলিদানের ভার আমিই গ্রহণ করছি ! এখন 

ঘাতক চাই বিচার করে বলিদ্লান দেবার--অর্থলোভী ঘাতকের কাথ্য 

স্বতন্ত্র-_সে অথলোভে নিজের বুকেও ছুরি বসায়! রাজ্যের কল্যাণে, 

প্রায়শ্চিন্তের জন্য যদি বলিদানের প্রয়োজন হয়--তবে তা আমারি 

বিচাধ্য বিষয় ! বলির রক্ত ছিন্নমুণ্ড দেখতে পাবেন আমারি বিচারে-__ 

তাঁতে কল্যাণ খুঁজে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করবেন । প্রস্থান । 

ষ্টবুদ্ধি। ভূল করেছি! চন্দ্রহাস কলিঙ্গের প্রিয়; কিন্তু উপায় নেই-_ 

আমার ভাগ্য প্রতিষ্ঠানের এও একটা কৌশল মাত্র । [প্রস্থান । 

ভ্িভীম্ গঞ্ডান্ক 

কালীবাড়ীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ 

চন্দ্রহাস 

চন্ত্রহাস। মাগো, সংসার রঙ্গমঞ্চের জাগ্রত জননী, জীবনের পৃণতায় 
নৃতন সংসার প্রবেশের দিনে তোমায় সাক্ষ্য রেখে প্রণাম করতে মন্দিরে 

প্রবেশ করেছি! শিক্ষা দাও__দীক্ষা দাও শাস্তি দাও 

মদনের প্রবেশ 

 মদন। চন্দ্রহাস, দাড়াও- মন্দিরে প্রবেশ করো না 

চন্দ্রহাস। কেন? | 
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মদন । কেন জানি না, তথাপি ফিরতে হবে তোমাকে ! যতটা 

উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এপেছো, তার শতগুণ নিরুৎসাহ নিয়ে পিছিয়ে 

বাও,--প্রণাঁম করতে হয় দুর থেকে প্রণাম কর মাকে! 

চক্ত্রহাস। সেকি, তোমার পিতার আদেশ -- 

মদন। পিতার আদেশে মাকে প্রণাম কর! অভন্তাঁয় নয়; কিন্ত এ-ক্ষেত্রে 

তোমায় প্রণাম করতে হবে মাকে বিষয়ার হাত ধ'রে! পিতা ভূল 

করেছেন তুমি বিষয়াকে সঙ্গে নিয়ে এসো--আমি ততক্ষণ তোমার এই 

প্রণামের উদ্দেশ্ত কি খুঁজে দেখি-মন্দির তোমার পক্ষে নিরাপদ স্তান 

কি না পরীক্ষা ক'রে দেখি! যাও--যাঁও, তুমি বিষয়াকে সঙ্গে নিয়ে 

এসো-আমি এইখানে অপেক্ষা করছি! 

চন্ত্রহাসপ। তোমার পিতাকে আর তোমার সন্দেহ করা উচিত নয়! 

বেশ, আমি বিষয়াকে সঙ্গে নিয়ে আসছি । [ প্রস্থানোগ্ভত ] 

কলিঙ্গের প্রবেশ | 

কলিগ । এই যে কুমার চন্দ্রহাস ! মন্দিরের মাকে তুমি প্রণাম 
করতে এসেছ? 

চন্ত্রহাস। এসেছিলাম ভদ্র-কিস্তু প্রণাম করা হলো না! মহারাজ 

ৃষ্টবুদ্ধি আমায় কন্তাদান করেছেন,--তাঁকেও মন্দিরে এনে একসঙ্গে মাকে 

প্রণাম করবো । [ প্রস্থান। 

কলিঙ্গ। মন্দিরে আর কেউ প্রণাম করতে এসেছে? 

মদন। এসেছে! 

কলিঙ্গ। এই মুহূর্তে আমি সেই প্রণীমকারীকে দেখতে চাঁই ! 

মদন। প্রণামকারীকে দেখতে পাবেন ! শুধু দেখা নয়__তার ফলে 
হয়তো একটা গুপ্ত ষড়যন্ত্রের মীমাংস! হয়ে যাবে ! কিন্তু চন্দ্রহাঁস প্রণাম 

করবে নাঃ প্রণাম করবে অবিবেকীর বংশধর একটা কলঙ্কিত মাংসপিগড-_ 

আপনার যদি কোন উদ্দেস্ত থাকে, তাও সম্পন্ন করতে পারেন। [ প্রস্থান। 
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কলিঙ্গ। | তবে মহারাজ ৃষটবুদ্ধি ম্হাসকেই। হত্যা: করতে আমায় 

পাঠিয়েছিলেন ! মা তাঁর প্রণাম নিলেন না, তাই চন্দ্রহাস ফিরে গেল! তবে 

কে প্রণাম করবে আমার এই আগমনের মুহূর্তে? সেকি এ মদন কুমার? 
ষ্টবুদ্ধির পুত্র? চন্ত্রহাঁসকে বাচিয়ে সেকি নিজের জীবন বিপন্ন করতে 

চায়? কিন্তু এখনে! ধুষ্টবুদ্ধি চন্ত্রহাসের শত্র-_সে নিজের হাঁতে কন্তার 

বৈধব্য গ'ড়ে দেবে তবু চন্দ্রহ!সকে মুক্তি দেবে না শান্তিতে থাকতে দেবে 

না! এর বিচারে দণ্ড পাবে কে? ধুষ্টবদ্ধি! তুমি-_ভুমি ! যদি মদনকুমাঁর 

যায় এ মাকে প্রণাম করতে-তবে তোমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে 

তোমার পুত্রের ছিন্নমুণ্ডই তোমার যোগা উপহার ! না-এতে পাপ নেই 

_ ধৃষ্টবুদ্ধির অন্ধচক্ষু উন্মিলিত হোঁক পুত্রের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে | [ প্রস্ান। 

দধিমুখের প্রবেশ 
দধিমুখ । মন্দির কীপছে-_মন্দির ছুলছে__মন্দিরের মা বিরাট মৃক্ডি 

ধরে অট্রহাসি হাসছে-_বুঝি পৃথিবীর রক্ত শোষণ করতে তার লোল- 
রসনা লক লক করছে! খাবে--সব খাবে- 

ৃষ্টবৃদ্ধির প্রবেশ 
ৃষ্টবৃদ্ধি। কে? ও-_ 
দধিমুখ | . আমি চিকিৎসক-_ 

ৃষ্টবুদ্ধি | তুমি এখানে কেন? 

দধিমুখ। মন্দিরের মাকে দেখতে ! তাকে জাগাবো বলেছিলুম, সে 

আপনি জেগেছে--ছুলছে _ রক্ত চাইছে-_ 

ষ্টবুদ্ধি। মা বুঝি এতক্ষণ রক্ত থেয়েছে-_ 

মদনের ছিন্নমুণ্ড হস্তে কলিঙ্গের প্রবেশ 
কলিঙ্গ | হ্যা মহারাজ, মন্দিরের মা এক পেট রক্ত খেয়েছে । 

প্রণামকারী উপযুক্ত বলি--আমি বিচার ক'রে তাকে অন্ত্রাধাতে বলিদান 

দিয়েছি__এই তার ছিন্নমুণ্ড_ 
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বুদ্ধি | ছিদৃ | ? ছিরমুণ্ ? চারি রি আমার হাতেও দাও__ 
ও আমার প্রাপ্য 

দধিমুখ। ও কার ছিনমুণ্ড ? 
ষ্টবুদ্ধি। চন্দ্রহাসের-__ 

বিষয়! ও চন্দ্রহাসের প্রবেশ 

বিষয়া। না পিতা, তোমার কন্যা! বিষয়ার হাত ধ'রে তিনি জীবন্ত 
তোমার নম্মুখে উপস্থিত! 

ৃষ্টবুদ্ধি।- তবে এ কার মুণ্ড? 

কলিঙ্গ। আপনার পুত্র মদনকুমারের ! 

ষ্টবদ্ধি। সেকি? (দধিমুখের উচ্চহান্ত ) 
বিষরা। আশ্চব্য হচ্ছো বাবা? বিধাতার আনীব্বাদে বলীয়ান 

চন্দ্রহানকে শত চেষ্টাতেও তুমি জয় করতে পার না! শেষ চেষ্টা করেছ, 
ব্যর্থ হয়েছে_-বিষ বিষয়া হয়েছে__ভবিতব্যতার মাথায় কুঠারাথাত করে 
কন্তাকে বৈধব্য দিতে গিয়েছ_ কি পেয়েছ তাতে? কি হারালে তাতে 
একবার ভেবে দেখ! তোমার নিজের ভুলে, নিজের উপর শক্রতা ক'রে 
আজ তুমি পুত্রহারা-_-তোমার নিষ্ঠরতায় পুত্রের ছিন্মুণ্ড তোমার বুকে । 

ষ্টবৃদ্ধি। না--না, আমি পালাই--পালাই এই ছিননমুণ্ড নিযে-- 

 প্রস্থানোগ্ভত | 
দধিনুখ | (ধৃষ্টবুদ্ধির হাত ধরিয়া ) কোথা যাও? বিষ পান করেছ__ 

রোগগ্রন্ত বক্ষের স্পন্দন দেখতে দাও-_ ব্যথায় গ্রলেপ চাও আমার কাছে, 
আমি চিকিংসক- আমার প্রাপ্য দর্শনী দাঁও- স্থির হয়ে দাড়াতে হবে 
তোমাকে এই বিপুল ঝটিক৷ মাথায় ক'রে! 

ৃষ্টবৃদ্ধি। কলিঙ্গ, কলিঙ্গ, নিয়ে যাও এই ছিন্মুণ্ড ফেলে দাও-_ 
ভাগিয়ে দাও নদীগর্ভে! এ অগ্নিপিও--আমি পুড়ে যাচ্ছি এর তাপে ৃ 
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কলিঙ্গ। (মুণ্ড লইয়া ) হ্যা হ্যা, এ মুণ্ড এখনো মায়ের পায়ে অগ্নলি 
দেওয়া হয় নি। রাজ্যের কল্যাণে চন্দ্রহাসকে বলি দিতে চেয়েছিলেন-_ 
তাই জদর নিহিত নিধি পুত্রের ছিন্নমুণ্ড সেই কল্যাণের ডালি। এ 

আাপনার প্রারশ্চিন্তের ডালি--এ মায়ের প্রাপা-_ [ঘুণ্ড লইয়া প্রস্থান 
ও দধিমুখের উচ্চহান্ত ] 

চ্ত্রহান। করুদ্ধকর পেশাচিক হাসি! এ বলিদানে আপনাদের 
শিরার শিরায় আনন্দের রক্ত-প্রবাহ উল্লসিত; কিন্ত আমার চোক্ষে 
বান্ধবহারা সহানুভূতির জলধার প্রবাহিত ! কিসের বলিদান? কার 
রক্ত-কে চার? এ মা! মা চেয়েছিলেন চন্দ্রহাসের রক্ত--ভুল ক'রে 
নিয়েছেন মদনের রক্ত! মা বদি রক্তপিয়াপী, মা বদি ছিন্মুণ্ডের 
কাঙালিনী--তবে বান্ধবহারা চন্ত্রহাসের রক্ত তার প্রাপ্য । কই মা- 
কোথা মা--রক্ত নাও--রক্ত নাও-- ( আত্মহত্যায় উদ্যত ) 

বিষয়া। নানা, তবে আমায় হত্যা কর আগে: 
দধিমুখ | চন্ত্রহাঁস__চক্্রহাস_- 

চন্দ্রহাস। না--না, এ সংসার পরিত্যক্ত চন্ত্রহাসের বাচবার প্রয়োজন 
নেই-_তার জীবনের কোন মূল্য নেই। তার কণ্ঠরক্ত পিয়াসীর প্রাপ্য ! 
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও- আমার জন্য মদনকুমার রক্ত দ্ির়েছে-_এ 
দেহরক্তও বন্ধুর কাধ্যে বিলিয়ে দোবো! জয় তারা--জয় তারা-জয় 
তারা 

কালীমৃত্তির আবির্ভাব 
কালী। চন্ত্রহাস--আত্মহত্যার সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর--আমার 

মাশীব্বাদ গ্রহণ কর ! 

চন্ত্রহাস। মামা! কালী কপালিনী মু্তিতে মন্দির ছেড়ে যদি 
আশীর্বাদ করতে এলে-তবে পদাশ্রিত সন্তানের নিবেদন-দাও ম] 
আমায় আশীর্বাদী নিদর্শন ! 
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কালা । | রি চা ? 

চশ্রভান। আমার খেলার সাথী পরম বন্ধু মদনকুমারকে-_ 
ক 

কালা । তাই ছোক বৎস | এই (দেখ, মর্দনকুমার তোমার সঙ্গণে! 

| অন্তদ্ধান হইলেন । 

মদনের ভ্রবেশ 

লন | ব্বগি-স্বপ্রি-সে এক আলোক সাআজ্র স্বপ্র-- 
চন্দ্রভাস । মদন_-মদন! (মদনকে আলিঙ্গন ) 
৯ 
রে াদ্ধ। একি সত্য না আমি স্বপ্ন দেখছি? মদন_-মদন। 

মদন | স্বপ্ন নয় পিতা-- সত্য ! আমার আশাবাদ করুন পিতা । 
ষ্টবুদ্ধি। মদন! মদন! সারা সৃষ্টি আজ আমার চাবুক মেরে দৃষ্টি 

দিয়েছে ! চন্দ্রহাস, আমার পুত্রতুল্য তুমি- তবু তুমি আমার ক্ষমা কর 
আমার সকল অপরাধের ! 

চন্দ্রহাস। নানা, মতিমান, আপন প্রকৃতিস্থ হোন । (চন্দ্রভান 
ৃষ্টবুদ্ধিকে বিনিতভাবে প্রণাম করিল ) 

দধিমুখ । ওরে অন্ধের চক্ষু খুলেছে_-রোগী রোগমুক্ত হয়েছে | 
আমার দর্শনী--আমার দর্শনী-আমি চিকিৎসক | 

ৃষ্টবুদ্ধি। কি চাও বল? 

দধিমুখ | তোমার কন্তা জামাতাকে আশীব্বাদ করবো-_ভিক্ষকের 
স্পদ্ধীয় নয়-_-এই কৌগ্ডল্যের অধীশ্বর দধিমুখের অধিকার নিয়ে ! 

ৃষটবুদ্ধি। কে--কে এই তম্মাচ্ছাদিত বহি? 
দধিমুখ | আমি দধিমুখ-আজও বেচে আছি- আমি মরি নি-- 
ৃষ্টবুদ্ধি। আপনি? আমায় ক্ষমা করুন--এই অস্ত্র গ্রহণ করুন-__- 

আমায় হত্যা করুন-_কেড়ে নিন আমার সকল আধিপত্য! (পদতলে 
উপবেশন 
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চন্্হাস। কে _কে__পিতা ? তস্মাচ্ছাদিত বহি আজ প্রকাশ্ঠ 

জগতে গ্রাড়িয়ে সন্তানকে আশীর্বাদ করতে এখনো জীবিত? পিতা-_ 

পিতা_- (পদতলে উপবেশন ) 

দধিমুখ। নানা, তোমাদের স্থান পদতলে নক্স! আমার সকল 

শান্তি সগ্রীবিত করে সবাইকে টেনে নিচ্ছি আমার এই আনন্দপরিত 

প্রক্ৃতিস্থ বুকে ! (উভয়কে আলিঙ্গন ) ধৃষ্টবুদ্ধি, দাঁও তোমার গন 

হিংসা আমার এই বুকে ! মিশে যাক ভেসে যাক তা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে 

আমার হদিস্থিত আনন্ব-প্রবাহের মাঝখানে! এসো বিষয়া, এসো 

চত্্রহাস, তোমাদের বিবাহের যৌতুক-_আমার আন্তরিক আশীব্বাদ 

গ্রহণ কর! 

শঙ্খ হস্তে সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ 

সিদ্ধেশ্বরী । আর সে আশীর্বাদ প্রচারিত হোক আমার এই 

শঙ্খঘনাদে! সে শঙ্গনাদ ভেদ করে শতকে উচ্চারিত হোক--জর 

মহারাঁজ দধিমুখের জয়-__জয় কুমার চন্দ্রহাসের জয় ! 

সকলে । জয় মহারাজ দধিমুখের জয়--জয় কুমার চন্দ্রহাসের জপ 

( নিদ্ধেশ্বরী শঙ্খধ্বনি করিলেন ) 
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